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RESUMO 

 

O turista é exposto a múltiplas fontes de informação e tem um envolvimento mais 

ou menos intenso na busca de informação para a tomada de decisão de compra do serviço 

de alojamento hoteleiro. Este facto coloca um desafio à comunicação de marketing dos 

estabelecimentos hoteleiros, uma vez que estes têm que escolher o instrumento de 

comunicação que seja eficaz a alterar o comportamento do turista no sentido da decisão de 

reserva. Porém, no estado da arte sobre o tema não se encontra um estudo empírico que 

evidencie o efeito significativo dos instrumentos de comunicação - publicidade, 

comunicação word-of-mouth e recomendação da Agência de viagens - em termos da 

reserva para primeira estada do turista no estabelecimento hoteleiro. 

Esta investigação tem foco na reserva para primeira estada, procurando identificar 

o factor - a) publicidade; b) comunicação word-of-mouth; c) recomendação da Agência de 

viagens; d) interacção de factores – com efeito significativo em termos da reserva do 

estabelecimento hoteleiro.  

Foram formuladas quatro hipóteses de investigação e especificado um modelo de 

regressão logística, o qual, para além de permitir testar essas hipóteses, permite também 

analisar a relação entre a reserva para primeira estada e cada uma das três variáveis 

explicativas incluídas no modelo e representadas através de regressores dummy, bem 

como as interacções destas variáveis.  

Os resultados da investigação empírica indicam que é mais provável a reserva para 

primeira estada ser feita por contacto directo do que não ser, caso o turista seja exposto 

apenas à publicidade ou apenas à comunicação word-of-mouth, e que é menos provável a 

reserva para primeira estada ser feita por contacto directo do que o contrário, caso o turista 
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seja exposto apenas à recomendação feita pela Agência de viagens ou à interacção entre a 

publicidade e comunicação word-of-mouth.  

Uma vez que os factores publicidade e comunicação word-of-mouth evidenciaram 

poder explicativo significativo da reserva por contacto directo, verificou-se então uma 

forte associação, com significância estatística, entre a reserva para primeira estada e o 

meio de comunicação WEB e uma associação bastante forte, com significância estatística, 

entre a reserva e a recomendação feita por pessoa de relação próxima com estada anterior 

no estabelecimento hoteleiro, o que permite concluir que se tratam de duas importantes 

fontes de informação que induzem a reserva. 

Com esta investigação é possível dar um contributo ao nível da teoria do 

comportamento do consumidor, nomeadamente na perspectiva da decisão do turista em 

termos de decisão de reserva para primeira estada, e ao nível da gestão da comunicação de 

marketing do estabelecimento hoteleiro. 

 

Palavras-chave: reserva, publicidade, comunicação word-of-mouth, recomendação da 

Agência de viagens, meio de comunicação. 
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Abstract 
 

The tourist is exposed to multiple information sources, having an involvement 

more or less intense in the information search for the purchasing decision of the hotel 

accommodation service. This fact is a challenge to hotels marketing communication, 

because they have to choose the communication instrument which is effective in changing 

the tourist’s behavior in what concerns the reservation decision. However, in the state of 

art we don’t find an empirical study which reveals the significant effect of the 

communication instruments – advertising, word-of-mouth communication and travel 

agency recommendation – in terms of the hotel reservation for first stay.  

The focus of this research is the reservation for first stay, whose aim is to identify 

the factor – a) advertising; b) word-of-mouth communication; c) travel agency 

recommendation; d) interaction between factors – that has significant effect in the hotel 

reservation.  

Four hypothesis of investigation were formulated and it was specified a logistic 

regression model, which permits not only to test these hypothesis but also to analyse the 

relation between reservation for first stay and each of the three explanatory variables, 

which are included in the model and represented through dummy regressors, as well as the 

possible interaction between these variables.  

The empirical research results reveal that is more likely the reservation for first 

stay occurring by direct contact than not by direct contact if the tourist is exposed only to 

advertising or only to word-of-mouth communication, and that is less likely the 

reservation for first stay occurring by direct contact than not by direct contact if the tourist 

is exposed only to travel agency recommendation or to the interaction between advertising 

and word-of-mouth communication. 

Knowing that the factors such as advertising and word-of-mouth communication 

have revealed significant explanatory power to reservation by direct contact, it was found 

that there is a strong association, with statistical significance, between reservation for first 

stay and medium WEB communication and a strong association, with statistical 

significance, between reservation for first stay and recommendation made by a close 

person who knows the hotel from a previous stay. That facts allows us to conclude that 

they are two important information sources which induce reservation. 
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With this research is possible to give a contribution in the field of the theory of 

consumer behavior, namely in the perspective of the tourist decision in terms of 

reservation decision for first stay, and also in the field of hotel marketing communication 

management.  

 

 

Keywords: reservation, advertising, word-of-mouth communication, travel agency 

recommendation, communication medium. 
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CAPÍTULO I - INTRODUÇÃO 

 

1.1 Problemática da investigação 

 

As alterações que se têm produzido no meio competitivo das empresas, a evolução 

nas tecnologias de informação e comunicação, a intensificação da concorrência, as 

exigências crescentes dos clientes perante múltiplas opções, quer de informação quer de 

produtos ou serviços, caracterizam uma envolvente que obriga as empresas de prestação 

de serviços a procurarem formas de se diferenciarem dos concorrentes, uma vez que, 

perante essa múltiplas opções, têm de criar valor para alcançarem as expectativas dos 

clientes. Estes últimos, por sua vez, estão expostos a muita informação que lhes permite 

tomar conhecimento dos diversos serviços, dos estabelecimentos nos quais os serviços são 

fornecidos e/ou prestados e das marcas, caso a sua atenção seja despertada através das 

diferentes formas de comunicação de que são alvo. 

Na indústria hoteleira, o modelo de negócio está centralizado no turista 

(consumidor de serviços turísticos) e apoiado no desenvolvimento tecnológico, 

principalmente dos sistemas de reserva e da Internet, na gestão da informação, sendo esta 

suportada fundamentalmente no Customer Relationship Management, no serviço ao 

cliente e no processo de comunicação. As empresas de serviços turísticos de alojamento 

oferecem o serviço básico de alojamento suportado no estabelecimento hoteleiro, o qual, 

por sua vez, pode incluir na sua oferta outros atributos acrescentados (por exemplo, o 

serviço de restaurante e o serviço de bar) ao serviço básico, dando origem ao serviço 

aumentado.  

O estabelecimento hoteleiro, pela sua relevância na região de turismo, devido à 

localização, apoia a sua actividade comercial predominantemente na comunicação de 
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marketing com os mercados emissores de turistas, os quais procuram informação para 

tomarem decisões de reserva relativamente às quais assumem um risco controlado pela 

expectativa gerada no turista. Por isso, a compreensão do impacto da comunicação no 

comportamento do turista orientado para a reserva da primeira estada no estabelecimento 

hoteleiro motiva o interesse no Turismo e no Marketing.  

 

1.1.1 Porquê o interesse no Turismo? 

 

Segundo a OMT (2001), o turismo compreende todas as actividades que as pessoas 

realizam durante as suas viagens e estadas nos locais diferentes do seu ambiente habitual, 

por um período consecutivo inferior a um ano, com fins de lazer, por negócios e outros 

motivos. Ainda segundo a OMT, o turista é um visitante que permanece num 

estabelecimento de alojamento, seja hoteleiro ou similar, durante pelo menos uma noite na 

região ou país visitado. 

O turismo é um dos sectores da economia mundial com maior expressão, quer em 

volume de receitas geradas quer em volume de emprego criado (Baker et al., 1994). Em 

Portugal, a participação da actividade turística no PIB foi de 4,7% no ano 2000, 4,9% em 

2001 e 4,7% em 2002, segundo estimativas do INE (2006)1, tendo atingido 10,4% em 

2007, segundo dados da Conta Satélite do Turismo, Actividade Económica 2000-20072. 

Segundo estimativas da OMT (Tourism 2020 Vision)
3, a taxa média estimada de 

crescimento anual da actividade de turismo receptor [definida pela OMT (2001) como o 

turismo realizado no país receptor pelos residentes de outros países], no período 1995-

                                                 
1 Conta Satélite do Turismo de Portugal, 2000-2002 – Análise de Resultados, disponível em 
http://www.ine.pt/temas.asp?ver=por&temas=H  
2 Disponível em Turismo de Portugal, Ministério da Economia e da Inovação, 
http://www.turismodeportugal.pt, acedido em 18 de Novembro de 2008. 
3 http://www.unwto.org/estadisticas/index.htm, acedido em 25 de Setembro de 2006. 
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2020, é de 4,1% a nível mundial, sendo essa taxa média de 3,1% na Europa, 3,8% na 

América, 5,5% em África, 6,2% no Sul da Ásia, 6,5% na Ásia Oriental e Pacífico, e 6,7% 

no Médio Oriente. No entanto, em termos de quota de mercado, a Europa e a América 

passam de 59,8% e 19,3%, em 1995, para uma previsão de 45,9% e 18,1%, 

respectivamente, em 2020, beneficiando as restantes regiões com previsões de aumentos, 

nas quais o turismo, como actividade económica, contribuirá provavelmente para o 

desenvolvimento de muitos países. 

Significa então que o turismo é uma actividade de consumo na qual o turista 

investe o seu dinheiro e tempo disponível numa viagem do país e região, onde 

habitualmente vive, até ao país e região de turismo nos quais esse turista soube da 

existência do estabelecimento hoteleiro e efectuou a reserva para primeira estrada. 

O turista toma conhecimento da região de turismo e do estabelecimento hoteleiro 

(estabelecimento de prestação de serviços turísticos), quer através da informação recebida 

sobre o produto turístico quer da busca de informação que necessita de fazer por via da 

consulta a várias fontes previamente à tomada de decisão de compra do produto ou serviço 

turístico (Moutinho, 1987). Ainda segundo Moutinho (1987), a comunicação pode derivar 

directamente do produto turístico, ser proveniente dos meios de comunicação de massa, 

consistir em informação obtida de agências de viagem e assumir a forma de recomendação 

pessoal (comunicação word of mouth). 

O conceito de estabelecimento hoteleiro, por sua vez, está forçosamente ligado ao 

conceito de região de turismo, em termos de localização, e ao turismo, na definição de 

turista, antes referida como consumidor de serviços turísticos, interessando saber o que 

induz a reserva para primeira estada do turista no estabelecimento. 

Na deslocação e estada do turista numa região de turismo ou país está implícita a 

utilização de algum alojamento. Do ponto de vista da procura turística, a OMT (2001) 
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define alojamento turístico, o qual, nesta investigação, se assume idêntico ao conceito de 

estabelecimento hoteleiro, ou seja, como “toda a instalação que proporciona, de modo 

regular ou ocasional, alojamento nocturno para os turistas.”4 Este conceito de alojamento 

turístico abrange o alojamento hoteleiro, isto é, os hotéis e os estabelecimentos 

assimilados. 

Pela complexidade do fenómeno turístico é possível encontrar muitos temas com 

bastante interesse para a investigação na área do Marketing, especialmente a comunicação 

como variável que as empresas de prestação de serviços turísticos utilizam para dar a 

conhecer os seus produtos e serviços turísticos aos potenciais clientes (turistas) e captarem 

o interesse destes no sentido da compra. 

 

1.1.2 Porquê o interesse no Marketing? 

 

Poucos são os estabelecimentos que definem orçamentos de elevados custos para 

estarem presentes nos meios de comunicação de massas, utilizando a publicidade como 

instrumento de comunicação de marketing. O sector do turismo, em geral, não realiza 

esforços significativos que impliquem suportar custos elevados em publicidade, sendo 

esses esforços feitos muitas vezes pelos organismos públicos na promoção das regiões de 

turismo (Dore e Crouch, 2003). Por exemplo, para a execução do Plano de Promoção 

Turística Externa de Portugal5, integrando o ITP, que coordena as delegações do ICEP e 

sete Agências de Promoção Regional, foi previsto um orçamento na ordem de 37,6 

milhões de euros para o ano 2006, tendo-se verificado um acréscimo de 12,5%, 

                                                 
4 Tradução própria de “toda aquella instalación que proporciona de modo regular u ocasional alojamiento 

nocturno para los turistas.” 
5 Instituto de Turismo de Portugal, Março de 2006. Acedido em http://www.iturismo.pt/ no dia 25 de 
Setembro de 2006.  
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comparativamente com o orçamento de 2005, e sendo os esforços promocionais 

concentrados nos mercados emissores de Espanha, Reino Unido, Alemanha e França. 

Contudo, esses estabelecimentos integram a publicidade com outros instrumentos, 

como sejam a venda pessoal, as relações públicas, a promoção de vendas, o marketing 

directo, isto no sentido de minimizarem os custos e produzirem os efeitos desejados de 

comunicação. 

Também a recomendação (comunicação word of mouth) é importante para induzir 

o comportamento do turista, tal como Moutinho (1987) afirmou ser uma forma elementar 

de comunicação nas áreas do Turismo e do Marketing. 

Embora os estabelecimentos hoteleiros possam reduzir os seus custos em 

publicidade e em comissões com a Agência de viagens (operador retalhista), ainda assim 

interessa compreender o impacto dos instrumentos de comunicação no comportamento do 

turista relativamente à reserva para primeira estada no estabelecimento hoteleiro. 

O interesse pela reserva para primeira estada em vez de pela escolha do 

estabelecimento hoteleiro tem a ver com o facto de nem toda a escolha do estabelecimento 

pelo turista conduzir forçosamente à sua reserva (compra) ou esta ter uma escolha 

precedente. Tal é evidenciado quando um turista escolhe um estabelecimento e se dirige à 

Agência de viagens para que esta proceda à respectiva reserva nesse estabelecimento, e 

outro turista tem um estabelecimento reservado pela Agência de viagens na qual adquiriu 

um pacote turístico, incluindo neste a estada no estabelecimento hoteleiro não escolhido 

previamente pelo turista que, eventualmente, tenha visto, lido ou ouvido a mensagem 

publicitária desse estabelecimento.  

Em relação ao outro turista, é referido no exemplo que o estabelecimento regista a 

reserva efectuada por intermédio da Agência de viagens. Uma questão se levanta: neste 

caso, o que poderá ter induzido a reserva feita por intermédio da Agência de viagens? A 
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resposta parece óbvia, isto é, que foi a Agência de viagens, no entanto não deixa de ser 

mais uma suposição do investigador, a não ser que se pergunte ao turista.  

O interesse pelo Marketing revela-se fundamentalmente em relação a uma das suas 

variáveis – a comunicação. Esta variável é também realçada por Castro et al. (2002), uma 

vez que a essência do Marketing consiste em criar valor para o cliente que seja superior ao 

valor proporcionado pela concorrência, podendo esse valor residir na comunicação. 

De facto, o Marketing e, concretamente, a comunicação, de entre as suas variáveis 

(preço, produto, distribuição e comunicação), faz parte das actividades dos 

estabelecimentos hoteleiros, uma vez que estes procuram desenvolver os seus mercados e 

captar clientes, tal como resulta da revisão de literatura, através da publicidade, na qual 

suportam custos, da recomendação de clientes satisfeitos, procurando o seu testemunho 

cuja opinião possa ser transmitida aos clientes potenciais, e daqueles que possam emitir 

opinião favorável (líderes de opinião) sobre o estabelecimento num momento do processo 

de decisão de reserva do turista e, por fim, da recomendação feita pela Agências de 

viagens, com as quais celebram acordos comerciais. 

 

1.1.3 Porquê o interesse na comunicação de marketing? 

 

Segundo Castro (2007), a comunicação de marketing é tão antiga como o mercado 

e o mundo do Marketing mudou tanto nas últimas décadas que as necessidades dos 

anunciantes relativamente à comunicação que veiculam têm sido alteradas. O Marketing 

está mais dependente da comunicação, muito embora esta tenha sido sempre um elemento 

crítico (Duncan e Moriarty, 1998), uma vez que o conceito de comunicação é aplicado a 

qualquer elemento que possa transmitir algo ao cliente potencial e que capte a sua atenção 

e estimule o interesse em iniciar o processo de decisão de compra.  
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Assim sendo, a comunicação possibilita três tipos de conhecimento do produto ou 

serviço - atributos ou características, benefícios, valor de satisfação - os quais servem para 

o consumidor interpretar a informação e tomar decisões de compra (Peter e Olson, 2005).  

Na perspectiva do Marketing, a noção de valor de satisfação, isto é, de valor criado 

para o cliente resulta da comparação entre os benefícios esperados da prestação do serviço 

e os custos incorridos pelo cliente para a sua obtenção (Lovelock e Wirtz, 2007; Sweeney 

et al., 1999; Zeithaml et al. 2006). Zeithaml et al. (2006) referem que o preço, como 

componente daquele custo incorrido, e a qualidade percebida são antecedentes do valor, o 

qual se traduz na satisfação do cliente. Logo, a satisfação é um antecedente da 

comunicação word-of-mouth (Gelb e Johnson, 1995), tendo esta sido definida por Arndt 

(1967) como a comunicação oral pessoa-a-pessoa entre o emissor e o receptor, o qual 

percebe a comunicação como não-comercial referente a uma marca, produto ou serviço. 

Deste modo, trata-se de uma recomendação de uma pessoa que manifesta uma opinião 

favorável sobre a marca, o produto ou o serviço e as instalações nas quais o serviço é 

prestado. 

Nesse sentido, as empresas procuram satisfazer os seus clientes não só para que 

repitam a compra do produto ou serviço mas para que o possam recomendar aos clientes 

potenciais. A comunicação word-of-mouth tornou-se no principal meio através do qual os 

consumidores obtêm informação dos serviços, sendo a fonte considerada mais fidedigna 

(Bolton e Drew, 1991; Clow et al., 1997). 

No estudo empírico sobre os antecedentes das expectativas do consumidor de 

serviços realizado por Clow et al. (1997), em que testaram as hipóteses nulas de que a 

comunicação word-of-mouth favorável e a publicidade da empresa de serviço de 

restauração não teriam impacto positivo directo na expectativa do consumidor quanto a 

um futuro encontro de serviço, apenas a hipótese referente à comunicação word-of-mouth 
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foi rejeitada pelos dados observados com um nível de significância inferior a 0,01, não 

tendo a hipótese referente à publicidade sido rejeitada ao nível de significância de 0,05. 

Ora, o estudo evidenciou estatisticamente um impacto positivo directo da comunicação 

word-of-mouth nas expectativas do consumidor e não da publicidade, nada indicando 

quanto a uma possível interacção entre a comunicação word-of-mouth e a publicidade. 

Num outro estudo empírico sobre o efeito da publicidade e da estada anterior na 

tomada de decisão de reserva de alojamento hoteleiro por parte de turistas que viajam 

principalmente por motivo de negócio, realizado por Morgan (1991), a primeira 

denominação que foi imediatamente evocada a partir da busca de informação de fonte 

interna (memória) corresponde ao do estabelecimento hoteleiro no qual o turista teve uma 

estada anterior, em vez da denominação associada a um qualquer programa de 

comunicação anunciado de outro estabelecimento. O autor distinguiu dois grupos, sendo 

um referente aos turistas com maior frequência de viagens e outro com menor frequência 

nos últimos doze meses.  

Morgan (1991) refere ainda que o alojamento no estabelecimento hoteleiro, cuja 

denominação está gravada na memória do turista para lembrar, perde a sua importância 

quando este turista recorre à reserva do estabelecimento hoteleiro por intermédio da 

Agência de viagens. O autor conclui que os efeitos da publicidade e da estada anterior, 

considerados isoladamente, em termos da acção de recordar a denominação para decisão 

de reserva não são estatisticamente significativos, ao contrário da evidência estatística do 

efeito combinado, isto é, da sua interacção.  

Desse modo, se a publicidade combinada com a experiência prévia de estada do 

turista no estabelecimento hoteleiro produz um efeito significativo em termos da acção de 

recordar a sua denominação, logo, se combinada com a recomendação de pessoa que 

manifestou opinião favorável ou com a Agência de viagens, ou ainda com ambas, isto é, 
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recomendação de pessoa e Agência de viagens, terá um efeito significativo em termos da 

tomada de decisão do turista de reservar o estabelecimento para primeira estada? O estudo 

nada evidencia que permita elaborar uma resposta para esta questão e, desde então, não se 

encontra evidência empírica que revele algo que permita uma resposta adequada.  

Ora, na avaliação de alternativas, o turista que pretende decidir sobre a reserva para 

primeira estada (primeira compra) confronta a denominação do estabelecimento hoteleiro, 

da qual se lembrou imediatamente quando recorreu à sua memória interna, com outras 

denominações de estabelecimentos das quais possui informação considerada relevante 

para tomar a decisão de compra. Nesta fase do processo de decisão, o turista submete-se à 

influência da publicidade (por exemplo, o estímulo de um cartão com o logótipo de um 

estabelecimento hoteleiro recebido de um amigo do turista) ou da comunicação word-of-

mouth (por exemplo, a associação estabelecida pelo turista entre aquele cartão e o amigo, 

gerando uma determinada expectativa no turista), ou ainda da sua interacção. A busca de 

informação pelo turista (receptor na audiência alvo), junto da fonte fidedigna (emissor) 

que pode recomendar o estabelecimento hoteleiro, é estimulada pelo Marketing (Bansal e 

Voyer, 2000).  

Essa fonte fidedigna pode residir numa pessoa de relação próxima do receptor e 

noutra pessoa que conhece ou sabe da existência do estabelecimento. Bansal e Voyer 

(2000) concluem, no seu estudo empírico, que a informação word-of-mouth activamente 

procurada pelo receptor junto do emissor tem um efeito estatisticamente significativo na 

decisão de compra do receptor mais do que quando não é procurada. Os autores chegaram 

à mesma conclusão relativamente a outra pessoa que não seja de relação próxima do 

receptor, mas que sendo, por exemplo, um emissor especialista a sua opinião é muito 

procurada e tem um efeito igualmente significativo em termos da decisão de compra. 

Porém, o emissor pode ou não possuir informação no momento em que a comunicação 
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ocorre por iniciativa do receptor e, deste modo, produzir ou não efeito em termos da 

decisão de compra do receptor. Se a informação word-of-mouth procurada não estiver 

disponível, então qual será o efeito da publicidade? Bristor (1990) sugere que se estude o 

efeito de interacção entre a publicidade e a comunicação word-of-mouth em termos da 

decisão de compra. 

As investigações prévias sobre os impactos da publicidade consideram o contexto 

da escolha provável, quer da região de turismo quer dos serviços turísticos, em resultado 

de processos alternados de baixo e alto envolvimento utilizados pelo turista na busca e 

aquisição de informação relacionada com a viagem à região de turismo (McWilliams e 

Crompton, 1997), mas nada referem se essa escolha, mesmo provável, é ou não induzida 

pela publicidade. 

No estudo do impacto da publicidade na visita à região de turismo e nos gastos do 

turista, Butterfield et al. (1998) referem a existência da dificuldade em utilizar dados 

disponíveis para estimar esse impacto. Contudo, concluíram do estudo que a publicidade 

tem um papel fundamental no reconhecimento top-of-mind da existência do produto ou 

serviço turístico por parte do turista. 

Estudos anteriores (desde, por exemplo, Bird e Ehremberg, 1972, e Charlton et al., 

1972) têm dedicado quase toda a atenção à medição dos efeitos do marketing e da 

publicidade em termos das variáveis de comportamento do consumidor. Nestas 

abordagens, Rossiter e Percy (1997) indicam as variáveis que permitem estimar o impacto 

da publicidade: exposição, efeito processamento da mensagem, acção na audiência alvo, 

quota de mercado e vendas, lucro. Posteriormente, os estudos de Barnard e Ehrenberg 

(1997) e de Ehrenberg et al. (2002) sugerem que os consumidores tomam a decisão de 

compra de um determinado produto ou serviço quase exclusivamente a partir de um 
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reportório de três ou quatro marcas nas categorias de produtos ou serviços em que o 

consumidor tem efectuado as suas compras anteriores a cada momento da decisão. 

Assim sendo, os custos com a publicidade serão justificados se uma marca 

conseguir ser igualmente aceite como as que fazem parte do reportório das que o 

consumidor compra habitualmente na categoria de produtos ou serviços. Deste modo, qual 

será o efeito da publicidade na primeira compra de alojamento hoteleiro pelo turista?  

Antes de mais, interessa ter presente que o consumidor adquire e processa 

informação, pensa e age, isto é, adopta um determinado comportamento. Em cada 

momento não é possível saber o tipo de informação que o cérebro de cada consumidor 

processa através de fenómenos físicos inexplicáveis, isto é, não é possível identificar com 

precisão o tipo de informação que chega ao cérebro num dado momento e o tipo de 

informação que cria a consciência do saber e detalha o conhecimento que está na base do 

comportamento, antes deste ser observado (Kandel et al., 2000).  

Num dado momento, o consumidor percebe um conjunto limitado de informações 

que foi seleccionado pelo cérebro a partir da imensa informação que circula à sua volta, 

seja qual for o local onde o consumidor se encontre, percebendo essa informação como 

relevante ou irrelevante em função do que se lembra de decisões anteriores e do que o 

motiva a iniciar um outro processo de decisão de compra. 

Contudo, a publicidade pode levar o consumidor a tomar a decisão de compra se a 

mensagem publicitária captar a sua atenção, isto é, se for vista, lida ou ouvida no meio de 

comunicação que conseguiu alcançar e expor esse consumidor, e, deste modo, sendo a 

informação percebida consiga adicionar algo ao que o consumidor possa eventualmente 

saber sobre o produto ou serviço (Castro et al., 2002).  

Levanta-se então outra questão: será relevante saber se a informação foi percebida 

e se adicionou algo ao conhecimento do consumidor que o levasse a tomar a decisão de 
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compra? Se essa informação foi percebida e adicionou algo dependerá da atitude perante 

uma mensagem que seja percebida como publicidade, isto é, da reacção do consumidor em 

cada momento, da exposição anterior à mensagem publicitária e da opinião manifestada 

por outros consumidores sobre um determinado produto ou serviço (Weilbacher, 2003). 

Os desenvolvimentos na teoria do comportamento do consumidor permitem 

assumir que cada variável tem um determinado efeito em termos da decisão de compra, 

através dos estímulos ao pensamento e à acção (Woodside, 2005). Deste modo, a 

formulação da estratégia de Marketing dos estabelecimentos hoteleiros pode privilegiar a 

publicidade, a recomendação por via da comunicação word-of-mouth, ou a recomendação 

feita pela Agência de viagens, uma vez que qualquer destas variáveis ou a sua interacção 

poderá induzir a reserva.  

A publicidade, a comunicação word-of-mouth, a Agência de viagens, considerados 

como factores que podem induzir a reserva para primeira estada do turista, criam 

expectativas nos estabelecimentos hoteleiros quanto à captação de clientes, traduzindo 

uma problemática para a presente investigação. Concretamente, os estabelecimentos 

hoteleiros medem o negócio em termos de quantidade de reservas traduzida em taxa de 

ocupação e definem as suas expectativas de aumento de quantidade de reservas baseadas 

nos factores que consideram poder induzir os turistas a efectuar as reservas para primeira 

estada nos estabelecimentos. Ora, essas expectativas são geradas com base na publicidade, 

na comunicação word-of-mouth, também designada por recomendação nos inquéritos de 

turismo, e na recomendação do estabelecimento hoteleiro feita pela Agência de viagens e 

avaliam a comunicação para compreenderem até que ponto devem suportar custos num ou 

noutro instrumento e respectivos meios de comunicação. 

Relativamente à publicidade, a expectativa é avaliada numa percentagem de custo 

sobre o volume de negócios. No que se refere à recomendação, a expectativa é avaliada 
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através da satisfação de clientes, cuja opinião é captada por inquérito efectuado com 

regularidade, podendo produzir efeito em termos da recomendação do estabelecimento em 

resultado da satisfação obtida pelo cliente ou de opiniões favoráveis de pessoas que, não 

tendo estada no estabelecimento, tenham boas referências de fontes fidedignas. No que 

concerne à recomendação do estabelecimento hoteleiro feita pela Agência de viagens, a 

expectativa é avaliada numa percentagem de comissão sobre o volume de negócios. 

Os custos suportados pelos estabelecimentos hoteleiros na avaliação daquelas 

expectativas atingem um montante considerável, o qual chega a representar cerca de 1,5 a 

5 % do volume anual de vendas de reservas, conforme evidenciado nos dados 

apresentados na Tabela 1.1.1. 

 

Tabela 1.1.1 - Custos suportados, numa percentagem média do volume de negócios, por 

cinco estabelecimentos hoteleiros localizados na região de turismo do Arade (Algarve) 

Rubrica de custos 2003 2004 2005 2006 

Comunicação 

publicitária 
1,55% 1,43% 1,33% 1,40% 

Comissões 

negociadas com 

Agências de 

viagens 

-- 0,47% 0,27% 0,59% 

Fonte – Elaboração própria. Dados de cinco estabelecimentos hoteleiros. 

 

Não obstante estes custos, podem os estabelecimentos afirmar que: 

1- a publicidade induz a reserva? 

2- a comunicação word-of-mouth induz a reserva por via das pessoas que 

emitem uma opinião favorável do estabelecimento hoteleiro? 
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3- a Agência de viagens induz a reserva por via da recomendação do 

estabelecimento hoteleiro? 

Levantada a problemática, procura-se então encontrar respostas no decurso da 

revisão da literatura no próximo capítulo, a qual culminará na definição do problema e das 

hipóteses de investigação. Encontrar as respostas concretas para essas questões pode não 

constituir tarefa fácil. Essa maior ou menor dificuldade em obter respostas decorre da 

especificidade do consumo turístico (procura) e da estrutura empresarial complexa dos 

sectores da indústria de turismo (oferta), os quais apresentam consideráveis implicações 

para o Marketing (Casielles e Gutiérrez , 2002), nomeadamente ao nível da comunicação 

do estabelecimento hoteleiro com os turistas. 

No âmbito da comunicação, Moreno e Paz (2004) salientam que no Marketing, 

promover um produto turístico consiste em comunicar e estimular o interesse do turista 

pela região de turismo e, concomitantemente, pela estada no estabelecimento hoteleiro.  

Desse modo, os turistas são informados sobre a existência de produtos ou serviços, 

bem como dos atributos e benefícios desses bens e serviços oferecidos pela indústria 

turística, através dos instrumentos de comunicação integrados e dos meios e respectivos 

suportes (Castro et al., 2002). Na indústria do turismo, a relação entre a decisão de reserva 

para primeira estada do turista no estabelecimento hoteleiro e os factores que a podem 

induzir, é estabelecida na Figura 1.1.1. 
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Fig. 1.1.1 - Relação entre a decisão de reserva e os factores que a podem induzir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

1.2 Relevância do tema da investigação 

 

O tema principal desta investigação é a comunicação de marketing, dada a 

relevância da comunicação como instrumento do marketing, e que procura modificar o 

comportamento do turista no sentido da reserva para primeira estada no estabelecimento 

hoteleiro.  

A importância do instrumento comunicação, a preocupação dos estabelecimentos 

hoteleiros em captar turistas de modo a alcançarem uma taxa de ocupação hoteleira que 

assegure a rentabilidade do investimento, e a verificação de que a reserva para primeira 

estada do turista no estabelecimento hoteleiro se encontra muito pouco estudada, 

despertou esta investigação, fundamentalmente pela necessidade de se compreender o 

impacto dos instrumentos publicidade, comunicação word-of-mouth e recomendação feita 

O turista faz a reserva para primeira estada no estabelecimento hoteleiro por 
contacto directo ou não (por intermédio de Agência de viagens). 

Publicidade (mensagem publicitária ao estabelecimento 
hoteleiro colocada nos media pelo estabelecimento) 

Comunicação word-of-mouth (recomendação do 
estabelecimento hoteleiro feita por pessoa de relação 
próxima do turista ou por outra pessoa que manifestou uma 
opinião favorável sobre o estabelecimento) 

Induzido por: 

Agência de viagens (recomendação do estabelecimento 
hoteleiro feita por Agência de viagens) 

“Efeito” 

“Causa” 
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pela Agência de viagens no comportamento do turista relativamente à reserva para 

primeira estada no estabelecimento hoteleiro, tal como exposto na secção 1.1. Por isso, o 

tema é relevante por permitir conhecer o efeito dos instrumentos de comunicação em 

termos de decisão de compra do turista.  

Para fazer uma abordagem com profundidade, utilizar-se-á a comunicação 

publicitária, como principal instrumento de comunicação de marketing controlado pelo 

estabelecimento hoteleiro, no estudo do efeito desta variável em termos do 

comportamento de reserva para primeira estada do turista nesse estabelecimento. Vários 

autores (por exemplo, Cutler e Javalgi, 1992; Siu e Fung, 1998; Withiam, 1986) referem 

que a maioria dos clientes dos hotéis são estrangeiros e que obtém informações 

principalmente através da mensagem publicitária, o que torna a publicidade um importante 

instrumento de comunicação na indústria hoteleira. Contudo, tal como Siu e Fung (1998) 

salientam, não se conhece o efeito da publicidade em termos do comportamento do cliente 

relativamente à reserva do hotel. Esta investigação procura dar um contributo para se 

conhecer esse efeito, tornando assim o tema relevante. 

 

1.3 Objectivos da investigação 

 

Face à problemática da investigação estabelece-se o seguinte objectivo geral: 

Compreender o impacto dos três instrumentos de comunicação – publicidade, 

comunicação word-of-mouth, Agência de viagens – no comportamento do turista 

relativamente à reserva para primeira estada no estabelecimento hoteleiro. 

O prosseguimento deste objectivo implica o estabelecimento dos seguintes 

objectivos específicos: 
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1) Fazer uma análise descritiva de dados no sentido de contextualizar a 

investigação. 

2) Desenvolver uma abordagem conceptual para investigar a relação entre a 

reserva para primeira estada do turista no estabelecimento hoteleiro (variável dependente) 

e as variáveis explicativas publicidade, comunicação word-of-mouth, Agência de viagens 

e sua interacção. 

3) Identificar o factor, de entre publicidade, comunicação word-of-mouth, Agência 

de viagens e sua interacção, que induz a reserva por contacto directo para primeira estada 

do turista no estabelecimento hoteleiro, com uma probabilidade mais elevada. 

4) Analisar a associação entre os diferentes meios de comunicação publicitária e a 

reserva para primeira estada do turista no estabelecimento hoteleiro. 

5) Analisar a associação entre as diferentes modos de recomendação pessoal e a 

reserva para primeira estada do turista no estabelecimento hoteleiro. 

 

1.4 Estrutura da Tese 

 

 A presente tese está organizada em cinco capítulos. Este Capítulo I consiste na 

parte introdutória, procurando apresentar a problemática da investigação e os aspectos 

fundamentais associados ao desenvolvimento da tese.  

 O Capítulo II refere-se à revisão de literatura sobre a evolução do trabalho 

científico, abrangendo uma parte introdutória e aspectos relacionados com as teorias do 

comportamento do consumidor, do processamento da informação e da comunicação. O 

comportamento do turista orientado para a reserva da primeira estada no estabelecimento 

hoteleiro, no qual se destaca a utilização das fontes de informação e o processo de decisão 

de reserva que mereceram o necessário desenvolvimento. A abordagem dos factores que 
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podem induzir a reserva para primeira estada do turista no estabelecimento hoteleiro, com 

destaque para a publicidade, a comunicação word-of-mouth e a recomendação do 

estabelecimento hoteleiro feita pela Agência de viagens, permitindo uma análise do 

trabalho empírico realizado dentro da temática da tese, foi fundamental para a definição do 

problema de investigação e formulação das hipóteses de investigação. Aprofundou-se a 

revisão da comunicação de marketing do estabelecimento hoteleiro, incluindo os 

instrumentos de comunicação normalmente utilizados na indústria hoteleira, a importância 

dos programas de comunicação publicitária e, por último, a avaliação da eficácia da 

comunicação publicitária com base no efeito da comunicação em termos de decisão de 

reserva.  

 O Capítulo III faz referência à metodologia definida para a realização do trabalho 

empírico, destacando-se a definição do problema e hipóteses de investigação, o contexto, 

o propósito e o tipo de investigação, o horizonte temporal e a unidade de análise, bem 

como a caracterização da população e determinação da amostra aleatória, a definição dos 

instrumentos e procedimentos de recolha e organização de dados, a descrição e 

operacionalização das variáveis incluídas nas hipóteses de investigação e de outras 

variáveis no contexto da investigação e ainda todos os procedimentos de análise estatística 

com os passos sequenciais para a análise da especificação do modelo de regressão 

logística e os vários testes para avaliação da bondade do ajustamento. Este modelo foi 

posteriormente utilizado no teste das hipóteses de investigação. 

 O Capítulo IV detalha o trabalho empírico, iniciando com uma análise descritiva 

de dados relativos ao contexto da investigação e sendo esse trabalho desenvolvido com 

uma estrutura idêntica à do capítulo da metodologia. Os resultados do modelo de 

regressão logística são interpretados e as hipóteses de investigação testadas.  
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 O Capítulo V apresenta então as principais conclusões da investigação, referindo 

as implicações de natureza teórica e prática, tendo em conta algumas limitações, e são 

sugeridas pistas de investigação futura. 
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CAPÍTULO II – REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Introdução 

 

A revisão de literatura é orientada de acordo com os elementos da comunicação de 

marketing que podem ter efeito em termos da reserva para primeira estada do turista no 

estabelecimento hoteleiro, culminando com a formulação das hipóteses de investigação, 

assegurando que os conceitos importantes do problema de investigação sejam tomados em 

consideração, assim como claramente definidos (Sekaran, 2003).  

Deste modo, nas áreas do Turismo e do Marketing, serão abordados e definidos ao 

longo deste trabalho os seguintes termos - chave do problema de investigação: reserva do 

estabelecimento hoteleiro, publicidade, comunicação word-of-mouth, recomendação da 

Agência de viagens e meio de comunicação. Posto isto, a revisão de literatura iniciar-se-á 

com o conceito de serviço de alojamento hoteleiro, seguido do tema sobre a reserva para 

primeira estada no estabelecimento hoteleiro, sendo que o motivo de estada e o período do 

ano preferido do turista são aspectos importantes relacionados com a decisão de reserva.  

Para o problema de investigação importará fundamentalmente abordar o tema da 

tomada de conhecimento do estabelecimento hoteleiro, pelo que, com respeito às fontes de 

informação do turista, serão abordadas a publicidade, a comunicação word-of-mouth 

(recomendação do estabelecimento hoteleiro proveniente de fonte pessoal fidedigna) e a 

Agência de viagens, as quais são relevantes para o tema da comunicação de marketing do 

estabelecimento hoteleiro e no qual os instrumentos de comunicação de marketing, o 

programa de comunicação publicitária e nele a mensagem publicitária, a escolha dos 

meios e a avaliação da comunicação publicitária são temas que permitem construir o 

enquadramento e dão relevância à problemática proposta nesta investigação. 
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2.2 Serviço de alojamento hoteleiro 

 

O serviço de alojamento hoteleiro procurado pelo turista para satisfazer a sua 

necessidade de pernoitar na região de turismo visitada é uma das variáveis de marketing 

que importa definir. 

O termo alojamento é utilizado pela OMT (2001) na definição de turista, sendo 

este último um visitante que permanece uma noite (pernoita), pelo menos num meio de 

alojamento colectivo ou privado de um país ou região visitada. 

Na perspectiva do Marketing, entende-se por alojamento hoteleiro um produto 

genérico da hotelaria, isto é, a parte tangível composta por edifício do estabelecimento 

hoteleiro, quartos devidamente equipados e tudo o resto que faz aumentar o valor do 

produto, como seja a sala de entrada com espaço (front Office) para prestação de 

informações sobre a estada e as actividades a realizar, salas com espaço para o turista ler, 

falar, reunir-se, descansar, ver TV, ouvir música, restaurante, bar, piscina com espaços 

ajardinados circundantes, sala de jogos, sala de internet, entre outras instalações básicas 

(Henche, 2005; Kotler et al., 2003; Moreno e Paz, 2004). O produto aumentado inclui a 

imagem do estabelecimento hoteleiro, a qualidade do serviço, a simpatia dos 

colaboradores, a informação sobre atracções a visitar e actividades a realizar na região de 

turismo, a decoração, acessibilidades, entre outros (Henche, 2005). 

Para Zeithaml et al. (2006) a definição de serviço tem a ver com a predominância 

da dimensão intangível do seu conteúdo, podendo estar ou não ligado a um produto, e com 

outras características, tais como a inseparabilidade entre a produção e o consumo, a 

heterogeneidade ou potencial de variabilidade no desempenho, e a perecibilidade ou 

impossibilidade de armazenar o serviço, uma vez que, a não haver consumo não há 

produção, isto é, não há aproveitamento da capacidade instalada. Assim, um serviço 
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distingue-se de um produto pela sua natureza intangível. Daí, a preocupação dos 

responsáveis das empresas de procurarem traduzir os elementos intangíveis em tangíveis, 

incorporando-os na comunicação de marketing. 

Na área do turismo, a prestação de serviços tem um peso significativo na produção 

turística e uma importância preponderante na satisfação das necessidades dos turistas, pelo 

que a abordagem do conceito de serviço para efeitos de marketing é fundamentada pela 

intensidade dos contactos entre o turista e os fornecedores de serviços (Grönroos, 1982). 

O crescente interesse académico pelo Marketing de Serviços e a sua justificação na 

necessidade de aplicação prática do Marketing nas empresas de serviços origina uma 

mudança de orientação do marketing, ou seja, de uma orientação focada no produto, 

baseado nos atributos/benefícios, para uma orientação focada no mercado, baseada na 

interacção empresa – cliente durante a prestação e consumo do serviço (Vieira, 2000).  

Significa também que aquela mudança de foco levantou novas exigências para a 

gestão de marketing, uma vez que devido às características dos serviços indicadas por 

Zeithaml et al. (2006), a influência do marketing na reserva do estabelecimento hoteleiro 

localizado numa região de destino turístico é limitada pela maior ou menor dificuldade em 

introduzir elementos tangíveis na concepção do serviço de alojamento, criando e 

comunicando o valor desse serviço ao turista de modo que seja facilmente compreendido e 

estimule assim a procura do serviço. 

Já para Kotler et al. (2003) tal dificuldade de introduzir elementos tangíveis não é 

realçada, uma vez que utilizam o termo produto turístico e entendem que o mesmo não 

está limitado ao aspecto físico, até porque este inclui também entidades como 

experiências, pessoas, lugares, organizações, informação e ideias, cabendo aos 

consumidores (turistas) escolherem os eventos a experimentar, os destinos turísticos a 

visitar, os meios de transporte de longa distância a utilizar, os hotéis a ocupar e os 
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restaurantes a frequentar. Para estes autores tudo é produto para o consumidor, sendo a 

decisão de compra baseada no valor que lhe é transmitido através da mensagem 

publicitária inserta nos meios de comunicação onde o consumidor procura a informação 

de que necessita.  

Alemán e Escudero (1998) referem o conceito de produto-serviço, definindo uma 

ligação entre uma componente tangível (bens), constituída por elementos materiais, isto é, 

que se podem armazenar, tendo a respectiva posse ou propriedade, e uma intangível 

(serviço prestado e simultaneamente consumido com a intervenção do cliente), constituída 

por elementos imateriais, ou seja, não armazenáveis, e, por isso, não podendo ser objecto 

de posse por inexistência física de algo. 

A importância do serviço turístico, concretamente do serviço de alojamento 

hoteleiro, o qual consiste num output intermédio (serviço turístico) do processo de 

produção turística (Smith, 1994), em cuja produção o turista intervém, depende da 

capacidade do estabelecimento hoteleiro em comunicar os atributos/benefícios do serviço, 

incluindo a componente tangível, que possam interessar ao turista.  

Segundo Zeithaml et al. (2006), os atributos/benefícios presentes em qualquer tipo 

de serviço estarão dependentes dos seguintes aspectos relacionados com a produção dos 

serviços: simultaneidade da produção e do consumo, perda do serviço que não tenha sido 

vendido, facilidade de imitação pela concorrência, sensibilidade do turista à qualidade da 

informação sobre o serviço, visto que não o pode ver nem testar antes de o consumir e 

padronização do serviço nos seus atributos nucleares.  

Dadas as características do serviço de alojamento hoteleiro, em cuja produção o 

turista intervém, o reconhecimento e o saber da existência do estabelecimento hoteleiro e 

do serviço que o mesmo oferece dependem da capacidade deste estabelecimento em 
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comunicar os atributos/benefícios do serviço que capte o turista, o qual procura uma 

primeira estada num estabelecimento hoteleiro. 

A captação do turista, por sua vez, depende não só do estabelecimento turístico, 

incluindo neste o estabelecimento hoteleiro, mas também da participação das organizações 

nacionais e regionais de turismo na promoção da região turística, na qual o 

estabelecimento está localizado. Como tal, torna-se necessária uma coordenação entre as 

entidades envolvidas (estabelecimentos turísticos e organizações nacionais e regionais de 

turismo) na comunicação com os mercados alvo de turistas (Dore e Crouch, 2003). 

 

2.3 O comportamento do turista orientado para a reserva da primeira estada no 

estabelecimento hoteleiro 

 

2.3.1 Introdução 

 

 O turista tem um comportamento orientado para a reserva da primeira estada no 

estabelecimento hoteleiro localizado numa região turística, na qual pretende permanecer 

durante algum tempo, tendo motivos e reconhecendo a necessidade de alojamento num 

dado período do ano preferido para fazer turismo. A activação desse comportamento é 

evidenciada pelo turista através de um processo que se torna mais visível na fase em que 

acede às fontes e, em resultado desse acesso e exposição à mensagem, saber então da 

existência do estabelecimento hoteleiro na região de turismo para a qual pretende viajar 

para aí permanecer por motivação turística, processando a informação sobre as alternativas 

e que lhe permite tomar a decisão de reserva. 

 Neste sentido, segundo Moutinho (1987), o comportamento do turista refere-se ao 

processo e organização de informação para a decisão de compra, utilização e avaliação de 
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produtos e serviços, podendo a compra ser planeada e preparada durante um período 

considerável de tempo conforme o que motiva o turista a fazê-lo. O planeamento e 

preparação da compra estão directamente relacionados com o período do ano preferido do 

turista para fazer turismo e de acordo com a vocação da região de turismo. 

 O comportamento de compra do turista pode ser visto sob três perspectivas 

(Mowen, 1988): a da tomada de decisão, a experiencial e a da influência comportamental. 

Nesta secção procura-se rever os aspectos relacionados com a primeira perspectiva 

(reserva para a primeira estada do turista no estabelecimento hoteleiro) e a terceira 

(elementos que activam o comportamento e que dão início ao processo de decisão de 

reserva). 

 

2.3.2 O motivo de estada do turista no estabelecimento hoteleiro 

 

Importa então saber que motivo principal de estada do turista no estabelecimento 

hoteleiro faz parte da motivação do turista quando este visita uma região turística e nela 

permanece durante algum tempo num determinado período do ano preferido, implicando, 

por isso, considerações teóricas e empíricas acerca das motivações turísticas. 

A discussão conceptual faz com que a motivação turística seja complexa, 

envolvendo múltiplos motivos (Snepenger et al., 2006). Esses motivos são muitas vezes 

estudados como listas de propósitos que levam o turista a viajar e visitar uma região 

turística, tal como relaxar, ir à praia ou ver uma atracção turística dessa região, entre 

outras. 

Fodness (1994) entende que se devem considerar as necessidades e objectivos dos 

turistas, além da referida lista de propósitos. O reconhecimento dessas necessidades 

consiste na motivação para viajar. De acordo com a teoria funcional de Fodness (1994), os 
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propósitos para o turista viajar foram vistos como representando necessidades e as viagens 

foram vistas como a forma de satisfazer essas necessidades.  

Contudo, os motivos são distintos de motivações (Gnoth, 1997). A motivação 

indica a preferência por um objecto específico, isto é, constitui a necessidade. O 

reconhecimento da necessidade pode ser estimulado no interior ou no exterior do turista. 

Quando estimulado internamente, a necessidade é estabelecida por um impulso emocional 

ou tendência para uma acção específica. Esta tendência induz o turista a analisar a 

informação sobre os objectos que satisfaçam o que se tornou num motivo ou razão 

fundamental para um comportamento. 

Segundo Dann (1981) e Sharpley (1999), a motivação turística define uma 

disposição mental significativa no turista que o dispõe para viajar. A motivação também é 

evidente nas tipologias de turistas se estas dão ênfase às experiências dos turistas (Dann, 

1981; Almeida, 2007), uma vez que os estudos que incluem as medidas das motivações 

utilizam indicadores observáveis tais como a aprendizagem, o relaxamento e as atracções 

na região turística (Dann, 1981 e Correia et al., 2007). 

Os estudos sobre a motivação turística encontram-se detalhadamente analisados 

por Kim et al. (2003), Pearce (1995) e Sharpley (1999), mas todos assumem a necessidade 

de considerar duas categorias de motivação: os push factors, que despertam no indivíduo o 

impulso de viajar, e os pull factors, que têm a ver com as atracções ou atributos da região 

turística a visitar. 

Na utilização do conceito de região turística a visitar ou “destino turístico”, a 

literatura pretende referir-se a um produto turístico compósito, o qual, segundo Silva et al. 

(2001:66), “resulta de uma perspectiva de integração, ao nível regional, de toda a realidade 

oferecida e experimentada pelos turistas. (….) na medida em que se assume como um 

conceito abrangente de prestação e consumo integrado de experiências e de serviços.” 
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Pode entender-se que esta integração de experiências e de serviços forma a expectativa 

que motiva o turista a fazer turismo numa determinada região turística (Almeida, 2007). 

Kay (2003), na sequência  da revisão de literatura efectuada sobre as abordagens e 

procedimentos para determinar a motivação do consumidor em geral e as suas aplicações 

na compreensão da motivação do turista, conclui que, em particular, as necessidades 

humanas, os valores, os benefícios e as expectativas têm sido consideradas úteis para a 

compreensão das motivações do consumidor, possibilitando o desenvolvimento de 

estratégias de marketing e, na comunicação, de mensagens publicitárias apropriadas. 

Contudo, a tentativa de analisar o conteúdo informativo da mensagem publicitária 

e o seu efeito na captação de clientes, em termos de motivos explícitos ou declarados 

pelos turistas enquanto consumidores, não possibilita a necessária compreensão da 

motivação desses turistas, pois existem processos não declarados que são 

operacionalizados no momento da escolha, da compra ou da utilização de produtos ou 

serviços para satisfazer a necessidade, cujo reconhecimento foi estimulado. 

A presença do estímulo (por exemplo, a mensagem publicitária do estabelecimento 

hoteleiro com a expressão “A memorable moment” ou a recomendação do 

estabelecimento hoteleiro por pessoa de relação próxima) dá o impulso para o surgimento 

de uma necessidade com o consequente desejo do turista em satisfazê-la através da viagem 

a uma determinada região de turismo. Deste modo, a motivação começa com a presença 

de um estímulo que dá o impulso para o reconhecimento da necessidade (Mowen e Minor, 

2003). 

Adoptando o conceito de motivo, tal como Gnoth (1997) já o tinha feito, Garcia-

Mas (2005) refere que os motivos explícitos, isto é, declarados (por exemplo, “sair da vida 

quotidiana” ou “apanhar sol na praia”) informam pouco sobre as diferentes motivações 

que constituem as necessidades dos turistas, tendo muitos dos desenvolvimentos teóricos e 
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empíricos do Marketing sido baseados em motivos declarados, nomeadamente o estudo da 

segmentação de mercados. Esta segmentação a que o autor se refere foi apoiada em 

estudos psicográficos de consumidores para identificação dos benefícios desejados, da 

imagem própria e do estilo de vida, permitindo, deste modo, encontrar o segmento de 

consumidores com características semelhantes para tomarem decisões individuais sobre 

um produto ou serviço (Demby, 1994).  

Ainda segundo Garcia-Mas (2005), considera-se que as pequenas mensagens 

publicitárias podem produzir efeito nos turistas (consumidores de serviços turísticos) com 

informação baseada em ideias preconcebidas. Nesse sentido, o autor refere que as 

respostas das pessoas à pergunta sobre as razões por que viajam ajustam-se aos mesmos 

padrões, ou seja, indicam os mesmos motivos que estão na base dos anúncios e dos 

folhetos elaborados pela indústria de turismo. 

A indústria de turismo procura captar o turista estimulando-o, isto é, indicando-lhe 

razões que o levem a visitar a região turística e a consumir os produtos ou serviços 

turísticos. Assim sendo, o comportamento do turista, depois de activado através da 

motivação para a viagem assente na relação entre factores push e pull (Kim et al., 2006), é 

orientado para o objectivo cujo prosseguimento lhe permite satisfazer a necessidade 

reconhecida e desejo em satisfazer essa necessidade. 

Em vários estudos empíricos (por exemplo Baloglu e Uysal, 1996; Kim e Lee, 

2002) foi assumido que as pessoas são motivadas de modo diferente e que os vários 

factores push e pull estão inter-relacionados. Nenhum desses estudos, no entanto, 

investigou os motivos de estada do turista no estabelecimento hoteleiro, sendo evidente 

que esses motivos são idênticos aos motivos pelos quais os indivíduos decidem fazer 

turismo e aos motivos pelos quais decidem viajar e permanecer numa região de destino 
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turístico, sem que os motivos que diferenciam as decisões de estada do turista em um e 

não em outro estabelecimento sejam perceptíveis.  

Já Bieger e Laesser (2002) tinham contribuído para a comparação dos efeitos dos 

factores push e pull na viagem turística. Estes autores estudaram empiricamente a 

segmentação do mercado de turistas baseada na motivação e descobriram que, entre os 

Suíços que viajaram, as ofertas do destino turístico, o número de pessoas que participaram 

na viagem e o tipo de viagem foram variáveis explicativas da motivação de viagem no que 

se refere a factores pull, mais do que a factores push. Concluíram que a motivação não 

influencia a viagem ao destino turístico mas são os atributos do destino que influenciam a 

motivação de viagem. 

Pearce (1995), citando Iso-Ahola (1982), refere que motivação envolve 

simultaneamente um elemento de escape e um outro de busca, pois o turismo proporciona 

um escape para evitar algo e para simultaneamente procurar algo. Deste modo, ainda 

segundo esses autores, as motivações turísticas derivam de factores de ordem social e 

psicológica intimamente associados à necessidade de um indivíduo, por exemplo, 

“quebrar a rotina” ou “escapar da vida quotidiana” em busca de algo que não existe no 

local onde ele habitualmente vive e trabalha: experiências, conhecimento e ambiente. 

Segundo Mowen e Minor (2003:90): “A motivação refere-se a um estado alterado 

de uma pessoa, o qual conduz a um comportamento. A motivação começa com a presença 

de um estímulo que impulsiona o reconhecimento de uma necessidade, ou seja, “Se o 

estímulo fizer com que a realidade seja divergente da condição desejada, a consequência 

será o surgimento de uma necessidade.” O estímulo parte do próprio consumidor e provém 

de fontes externas, por exemplo da mensagem publicitária ou da comunicação word-of-

mouth. Estas fontes externas podem levar o turista a reconhecer uma necessidade e à 

activação de um comportamento que conduza à reserva do estabelecimento hoteleiro. 
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Os investigadores, como por exemplo Crompton (1979), reconhecem que a 

motivação do turista é uma das matérias mais complexas dentro da investigação em 

turismo. De acordo com a OMT (2001), a motivação do turista mostra que o turismo não é 

somente um fenómeno de férias. O motivo da visita é uma característica fundamental para 

identificar comportamentos em matéria de consumo e de gasto do visitante. Interessa não 

só o motivo principal, sem o qual a viagem não se teria provavelmente realizado, mas 

também um motivo secundário, uma vez que a análise permitirá a obtenção de informação 

sobre a procura de serviços turísticos específicos. Assim sendo, a procura de alojamento 

para estada do turista num determinado estabelecimento hoteleiro constitui provavelmente 

um motivo secundário da visita à região de turismo, podendo, numa situação específica 

(Gnoth, 1997), constituir o motivo principal.  

No âmbito da psicologia, considera-se o motivo um impulso à acção para a 

satisfação da necessidade reconhecida (Garcia-Mas, 2005). Essa necessidade consiste no 

alojamento para a estada do turista no estabelecimento hoteleiro inserido na viagem de 

turismo à região turística. 

Esse impulso à acção surge quando, segundo Midlleton e Clarke (2001), um estado 

desconfortável de tensão na mente e no corpo de um indivíduo é gerado pelo 

reconhecimento de necessidades, desejos e objectivos. Estes autores referem ainda que os 

estados de tensão, incluindo a fome, a fadiga, a solidão, e o seu desenvolvimento, são 

motivadores que disparam as acções transportadoras desses mesmos estados. Deste modo, 

os motivos para uma pessoa fazer turismo são razões que movem essa pessoa a fazer uma 

escolha alternativa entre produtos ou serviços turísticos, como é o caso do serviço de 

alojamento hoteleiro. 

Segundo Chóliz (2004), o motivo é uma disposição da pessoa para executar 

determinado tipo de acção (por exemplo, processar informação obtida de determinada 
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fonte para tomar a decisão de reservar o estabelecimento hoteleiro). A tendência para a 

acção (explicações da motivação inerentes ao próprio indivíduo), que é uma das variáveis 

principais da necessidade (por exemplo, fazer turismo numa região turística num 

determinado período do ano), supõe a disposição particular para activar o comportamento 

motivado orientado para determinadas situações, como seja a reserva para estada no 

estabelecimento hoteleiro localizado numa região turística. Deste modo, no contexto do 

Turismo parece evidente que o motivo é um conceito que permite a resposta para a 

questão simples “porquê se deseja viajar e fazer turismo?” (García-Mas, 2005). 

No contexto desta investigação, admite-se, por exemplo, que a visita do turista à 

região de turismo e a permanência na região durante algum tempo num determinado 

período do ano por motivo, por exemplo, de férias faz o turista reconhecer a necessidade 

de alojamento, de alimentação, de transporte, entre outras. A necessidade de alojamento 

faz supor uma particular disposição do turista para activar o comportamento motivado 

orientado de reserva para primeira estada no estabelecimento hoteleiro, no qual se 

concentra a atenção no âmbito desta investigação. 

Torna-se pois necessário ter em atenção o motivo principal pelo qual o turista 

tomou a decisão de estada num determinado estabelecimento hoteleiro localizado na 

região turística visitada. Quanto aos motivos referidos na literatura, Kylänen e Tarssanen 

(2005) destacam o entretenimento, a educação e a memorização, que precedem o que 

designam por experiência procurada pelo turista. Ryan (2002), por sua vez, indica os 

motivos aventura, lazer, relaxamento e contacto social. Botterill e Crompton (1996), por 

sua vez, numa abordagem teórica e empírica na óptica da experiência procurada pelo 

turista, realçam os motivos cultura, lazer e aventura. Bansal e Eiselt (2004), explorando a 

motivação turística, realçam o clima, relaxamento, aventura, razões pessoais e motivos 

educacionais. 
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Middleton e Clarke (2001) referem que o comportamento do turista é influenciado 

pelo processo psicológico (influências internas), conhecido por motivações, e indicam os 

seguintes motivos principais que não são motivações mas simples grupos de razões para 

diferentes tipos de viagens que partilham algumas características comuns:  

- os relacionados com o propósito de trabalho do pessoal dos transportes aéreos, 

pessoal de transportes rodoviários internacionais de mercadorias e pessoas, serviços 

internacionais de engenharia, e com o propósito de negócio através da participação em 

conferências, cursos de curta duração, reuniões e encontros de negócios; 

- psicológicos e físicos (participação em actividades desportivas e de recreação, 

tais como: golfe, andar a pé, navegação à vela, esqui, actividades relacionadas com 

cuidados de saúde, emagrecimento e recuperação de forças em face do desgaste da vida 

diária e atenuação do stress, relaxamento na praia, calor moderado e luz do sol); 

- educação e cultura (participação em festivais, teatro, música, como espectador, 

actor ou voluntário e participação em interesses pessoais, incluindo cursos e actividades de 

capacidade intelectual e outras ocupações em tempo de lazer); 

- étnicos e interpessoais ou sociais (prazer na visita e companhia de amigos e 

conhecidos; viajar por obrigação social, como por exemplo, para assistir a um funeral; 

acompanhar sócios em viagens por obrigações sociais e de negócios; visitar locais de 

nascimento de alguém e explorar a origem histórica); 

- entretenimento, prazer ou passatempo (assistir a um espectáculo desportivo; 

visitar um parque temático ou um parque de diversão; actividade de lazer não rotineira 

num centro comercial); 

- religiosos (participar em peregrinações; retiro para meditar e estudar sobre 

matérias relacionadas com a religião). 
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Da literatura emerge então a possibilidade da existência de uma associação entre a 

estada do turista num determinado estabelecimento hoteleiro e os motivos do turista. Daí 

que o interesse desta investigação na abordagem da reserva para primeira estada do turista 

no estabelecimento hoteleiro dê atenção à relevância atribuída por Middleton e Clarke 

(2001) relativamente à localização do estabelecimento e foco na reserva em vez de nos 

níveis de ocupação do estabelecimento, qualquer que seja o tipo de alojamento. De acordo 

com estes autores, a reserva da estada no estabelecimento hoteleiro pode ser efectuada 

pelo próprio turista ou por um seu agente para uma ou mais pessoas e por uma ou mais 

noites. 

Chan e Wong (2006), citando River et al. (1991), sugerem que a localização 

conveniente do estabelecimento hoteleiro e o serviço de alojamento são os factores 

determinantes da estada do turista nesse estabelecimento.  

Por isso, os conceitos de localização e de lugar são considerados no âmbito da 

motivação de estada do turista no estabelecimento hoteleiro e, por vezes, confundem-se. O 

lugar é um conceito introduzido na geografia humana e significa um espaço com 

identidade, isto é, cada lugar é único (Hall e Page, 2002; Lipovac, 1997; Tuan, 1977), 

envolvendo a integração dos elementos que fazem parte do sistema turístico, sendo este 

constituído por componentes da oferta (atracções; clima e paisagem natural; ambiente 

construído) e pela procura (Goeldner et al., 2000). Segundo Lipovac (1997), o lugar tanto 

pode ser o local de um quarto de hotel como a localização deste na região turística. 

No contexto da investigação e no prosseguimento dos seus objectivos considera-se 

que é importante compreender o que motiva o turista a seguir um determinado percurso 

comunicacional que o influencia no comportamento de reserva para primeira estada no 

estabelecimento hoteleiro. Neste sentido, para além da motivação turística, a estada do 

turista também assenta nos atributos do estabelecimento hoteleiro. 
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Chan e Wong (2005), seguindo o entendimento da maioria dos investigadores 

quanto aos atributos principais considerados pelos turistas quando tomam a decisão de 

reservar o estabelecimento hoteleiro, afirmam que a segurança, a confiança, a qualidade 

do serviço, a reputação e comportamento dos colaboradores, são indicados como atributos 

de natureza intangíveis, e que o preço, o aspecto físico das instalações, a sua decoração, a 

comunicação word-of-mouth, a publicidade, um nome familiar, uma experiência passada, 

são indicados como atributos de natureza tangível. 

No âmbito desta investigação não se pretende indicar uma lista exaustiva de 

motivos encontrados na literatura. Não obstante, decorrente da revisão de literatura 

efectuada para encontrar os motivos de estada do turista no estabelecimento hoteleiro, 

apresenta-se a Tabela 2.3.1 com os motivos do turista.  
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Tabela 2.3.1 - Motivos do turista 

Autor Motivos 

Botterill and Crompton (1996) 
- Cultura 
- Lazer 
- Aventura 

OMT (2001) 

- Lazer, recreação e férias; 
- Visita a familiares, amigos e conhecidos; 
- Negócios e motivos profissionais; 
- Saúde; 
- Religião e peregrinação; 
- Outros motivos. 

Middleton e Clarke (2001) 

- Negócio ou propósito de trabalho; 
- Psicológicos e físicos (recreação; desporto; relaxamento; 
atenuação de stress; cuidados de saúde); 
- Educação e cultura; 
- Étnicos e interpessoais ou sociais; 
- Entretenimento, prazer ou passatempo; 
- Religiosos. 

Ryan (2002) 

- Aventura 
- Lazer 
- Relaxamento 
- Contacto social 

Bansal e Eiselt (2004) 

- Clima 
- Relaxamento 
- Aventura 
- Razões pessoais 
- Educação 

Chan e Wong (2005) 

Atributos do estabelecimento hoteleiro: 
- estética; 
- categoria; 
- localização; 
- ambiente interno e externo; 
- actividades de bem estar e outras ofertas complementares 
de serviços; 
- preço; 
- qualidade do serviço; 
- segurança e reputação; 
- publicidade; 
- comunicação word-of-mouth; 
- nome familiar. 

Kylänen and Tarssanen (2005) 
- Entretenimento 
- Educação 
- Memorização 

Fonte - Elaboração própria. 



  36 

  

Da revisão de literatura efectuada constata-se que não existe uma análise dos 

motivos de estada do turista no estabelecimento hoteleiro, mas sim dos motivos de viagem 

e dos motivos de escolha do destino turístico, sem se perceber claramente se os primeiros 

correspondem aos últimos, pelo que, no contexto da investigação, interessa explorar os 

motivos da estada, os quais activam o comportamento de reserva do estabelecimento 

hoteleiro. Assim sendo, relativamente à presente subsecção, com interesse para o contexto 

específico da decisão de reserva levanta-se a seguinte questão: qual o motivo principal da 

estada do turista no estabelecimento hoteleiro reservado na região de turismo? 

Tal como referido na subsecção 2.3.1, o turista tem um motivo principal da estada 

no estabelecimento hoteleiro, reconhecendo a necessidade de alojamento num dado 

período do ano preferido para fazer turismo. Este conceito de período do ano abrange dois 

aspectos que convém distinguir: período da visita do turista à região turística e preferência 

do turista por esse período. 

Quanto ao período da visita do turista à região turística para nesta permanecer 

durante algum tempo, a OMT (2001) define-o como o momento do ano em que se realiza 

a visita. Esta variável permite captar a sazonalidade do produto turístico. 

A preferência do turista por um determinado período do ano para visitar a região 

de turismo é manifestada no momento em que reserva para estada no estabelecimento 

hoteleiro localizado nessa região. Deste modo, esse momento torna-se decisivo para o 

vínculo de compra e venda do serviço de alojamento para estada do turista no 

estabelecimento hoteleiro, podendo incluir serviços complementares de bar e restauração, 

entre outros prestados no estabelecimento. 

O conhecimento do período do ano para a visita do turista à região de turismo, 

assumido nesta investigação como o período do ano preferido para o turista fazer turismo, 

é importante para a compreensão do comportamento do turista relativamente à reserva do 
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estabelecimento hoteleiro, seja esta feita por contacto directo com o estabelecimento ou 

por intermédio da Agência de viagens. Não obstante, a literatura encontrada apenas se 

refere aos períodos ou estações do ano nos quais se verificam diferentes concentrações de 

turistas nas regiões de turismo, originando picos de estação, contribuindo para o que se 

designa por sazonalidade (por exemplo, Koenig-Lewis e Bischoff, 2005; Parrilla et al., 

2007 e Rosselló et al., 2003).  

Koenig e Bischoff (2003) concluíram no seu estudo empírico sobre as variações 

sazonais na taxa de ocupação para o accommodation sector em Wales, período de 1998 a 

2000, que os hotéis com localização próxima da praia apresentam uma taxa de ocupação 

superior à média, uma vez que essa zona regista normalmente uma elevada concentração 

sazonal de turistas durante a estação do verão, comparativamente com os hotéis 

localizados na zona urbana e com outros estabelecimentos. Estes autores, identificando o 

comportamento da procura, classificam os períodos por época baixa (meses de Janeiro, 

Fevereiro, Novembro e Dezembro), época média (meses de Março, Abril, Maio e 

Outubro) e época alta ou pico de estação (meses de Junho a Setembro).  

Deste modo, procura-se compreender o comportamento de reserva nos períodos do 

ano preferidos do turista para essa estada, tendo um determinado motivo. Posto isto, 

levanta-se a seguinte questão: qual o período do ano preferido para fazer turismo na 

região? 

 

2.3.3 Fontes de informação do turista 

 

Na revisão de literatura verifica-se um número insuficiente de estudos sobre a 

utilização das fontes de informação pelos turistas e do efeito que essa utilização produz 

em termos de decisão de reserva para primeira estada no estabelecimento hoteleiro. Por 
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isso, pretende-se conhecer a relação que existe entre a utilização das fontes de informação 

e o comportamento orientado para a reserva. Nesta subsecção procura-se evidenciar os 

aspectos teóricos e empíricos do comportamento do turista relativamente à reserva e da 

utilização das fontes de informação no processo de decisão de compra do alojamento 

hoteleiro. 

Numa perspectiva de enquadramento desta investigação quanto à abrangência do 

conceito de fonte de informação, considera-se que o mesmo tem suporte na teoria da 

comunicação, na teoria do processamento de informação e na teoria do comportamento do 

consumidor. A teoria do processamento da informação é central em todos os modelos de 

comportamento do consumidor e estabelece que o processo de tomada de decisão do 

consumidor envolve o reconhecimento do problema, a busca de informação, a avaliação 

de alternativas e escolha, a compra e o processo pós-compra (Bettman et al., 1998; 

Gabbott e Hogg, 1997; Hawkins et al., 1995, Sirakaya e Woodside, 2005). Assim sendo, a 

busca de informação e a utilização das fontes de informação constituem um aspecto 

fundamental desta revisão de literatura. 

O estudo do comportamento do turista foi iniciado pelos investigadores com base 

nas motivações para explicar as atitudes dos turistas relativamente à busca de informação, 

à escolha do destino, aos atributos que atraem uns turistas e afastam outros, aspectos que 

geram satisfação no turista (por exemplo, Crompton, 1979; Dann, 1977; Mazanec, 1983; 

Plog, 1974). Por isso, a investigação sobre o comportamento do turista aborda em 

primeiro lugar aquilo que motiva ou move o turista a escolher uma região de turismo, a 

organizar uma viagem, a estabelecer a duração da viagem e as actividades a realizar 

durante a estada, entre outros.  

Moutinho (1987) evidencia que um dos factores que mais influi nas decisões de 

compra dos turistas é a informação sobre produtos ou serviços turísticos, uma vez que o 
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turista consulta diferentes fontes de informação antes de tomar uma decisão por ter 

consciência da necessidade de conhecimentos provenientes da informação, os quais 

activam a acção de busca para assim dispor de um maior número de alternativas. 

A maioria dos modelos de comportamento do consumidor incorpora a busca de 

informação externa como uma componente importante (Bettman, 1979). Nolan (1976) 

destaca a recomendação de familiares e amigos, os guias, os estabelecimentos de 

informação turística e os folhetos de informação como as fontes de informação mais 

utilizadas pelo turista.  

Gitelson e Crompton (1983) avaliam as diferentes formas do turista planificar a 

viagem com relação a diversas fontes de informação utilizadas e determinam a quantidade 

de tipos de fontes utilizadas, tendo agrupado as fontes em cinco categorias: familiares e 

amigos, literatura específica, profissionais, rádio, TV e meios impressos. Estes autores 

obtiveram uma maior percentagem de utilização das fontes familiares e amigos, guias e 

catálogos.  

Segundo Snepenger et al. (1990), os turistas combinam várias fontes de 

informação, o que se pode considerar como uma estratégia de busca de informação. Deste 

modo, os turistas podem consultar várias fontes de informação ou uma só, como, por 

exemplo, a Agência de viagens. No estudo de Bieger e Laesser (2004), o tipo de viagem, a 

escolha da região de turismo e a escolha de alojamento mostram um poder explicativo 

significativo da utilização de várias fontes de informação pelos turistas. 

Na perspectiva da utilização das fontes de informação pelos turistas, as 

organizações nacionais de turismo, as agências de viagem e as empresas, nas quais se 

incluem os estabelecimentos hoteleiros, fazem um esforço significativo e suportam custos 

elevados para comunicarem os benefícios dos serviços turísticos aos turistas potenciais, 

isto é, àqueles que pretendem decidir a primeira compra (Muñoz Oñate, 2000).  
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O turista pode utilizar uma ou várias fontes de informação, através das quais pode 

saber da existência de produtos e serviços, formar expectativas sobre os atributos desses 

produtos ou serviços e ter uma percepção sobre o nível de satisfação de necessidades por 

parte desses atributos, tal como Andereck (2005) evidencia ao referir-se às fontes interna e 

externa. Este autor destaca a memória do consumidor como a primeira fonte de 

informação, a qual designa por fonte interna, e indica os seguintes tipos de fontes 

externas: (1) pessoal, tal como amigos, familiares e outros contactos sociais; (2) 

dominadas pelos marketers, tais como anúncios publicitários ou material promocional e 

pessoal de vendas; (3) públicas, tais como jornais e revistas; (4) objectivas, tais como 

serviços de informação ao consumidor e de análise de produtos; ou (5) experienciais, 

acedidas por experiências directas com produtos ou da sua observação. 

Para Andereck (2005) e Moutinho (1987), os turistas obtêm informação sobre as 

regiões turísticas e/ou serviços de estabelecimentos turísticos num meio de informação, na 

experiência directa prévia, nos intermediários de viagens, na opinião ou na interacção 

social. Tal poderá provocar comportamentos diferentes dos turistas por efeito da 

comunicação desenvolvida para promover as regiões turísticas de destino e os 

estabelecimentos turísticos localizados nessas regiões. 

Esses comportamentos têm a ver com a busca de informação e utilização das 

respectivas fontes, pois, segundo Zeithaml et al. (2006), o consumidor utiliza fontes 

pessoais, tais como amigos e especialistas, e não-pessoais, tais com os mass-media, os 

media especializados ou ainda a WEB para obterem informação sobre produtos ou 

serviços, reduzindo o risco e ajudando o consumidor a sentir-se mais confiante nas suas 

escolhas.  

Assim, Zeithaml et al. (2006) referem que a primeira área do comportamento do 

consumidor que preocupa os marketers tem a ver com as escolhas do cliente, a tomada de 
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decisão e com os passos que conduzem à compra de um determinado serviço, pelo que, os 

clientes seguem uma sequência lógica no processo de decisão de compra, incluindo o 

reconhecimento de necessidade, a busca de informação, a avaliação de alternativas e a 

compra.  

De acordo com esses autores, é de admitir que o turista segue uma sequência lógica 

de passos que o conduzem a efectuar a reserva para primeira estada no estabelecimento 

hoteleiro. Estes passos estão inseridos no que Zeithaml et al. (2006) designam por 

processo de decisão do consumidor e no que Mowen e Minor (2003) designam 

simplesmente por “processo genérico de tomada de decisão” do consumidor. 

Nesta situação, entende-se que a decisão do turista é o resultado de um processo, o 

qual integra um conjunto de passos referidos nas abordagens teóricas de Zeithaml et al. 

(2006) e de Mowen e Minor (2003) em matéria de comportamento do consumidor. Esses 

passos adaptados à presente investigação são traduzidos por: 

- reconhecimento da necessidade de alojamento para a estada do turista num 

estabelecimento hoteleiro localizado numa região turística; 

- busca de informação sobre estabelecimentos hoteleiros e sobre a região turística 

com maior ou menor envolvimento do turista para o passo seguinte; 

- avaliação das alternativas de estabelecimentos hoteleiros; 

- escolha do estabelecimento hoteleiro que o turista entende melhor satisfazer a sua 

necessidade reconhecida;  

- reserva do estabelecimento hoteleiro, podendo o turista optar por efectuar esta 

reserva por contacto directo com o estabelecimento ou por intermédio da Agência de 

viagens; 
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 - avaliação do resultado do comportamento de reserva pelo turista, antes ou após a 

realização da estada no estabelecimento hoteleiro, o que Mowen e Minor (2003) designam 

por avaliação pós-compra do consumidor. 

A reserva do estabelecimento hoteleiro corresponde à decisão do turista, cujo 

interesse para o prosseguimento dos objectivos da investigação será desenvolvido na 

próxima subsecção.  

Verifica-se então que a decisão consiste num comportamento observado do turista, 

nomeadamente, a opção por determinadas fontes de informação, a opção por uma 

determinada região turística, a opção por um estabelecimento hoteleiro localizado nessa 

região turística e que corresponde à alternativa que, no entendimento do turista, melhor 

satisfaz a sua necessidade de alojamento para primeira estada, e a opção pelo modo de 

efectuar a reserva, a qual pode conduzir à compra da primeira estada nesse 

estabelecimento. Salienta-se que foram antes referidos dois modos ou opções de reserva, 

consistindo um na reserva por contacto directo com o estabelecimento e o outro na reserva 

por intermédio da Agência de viagens. 

Em qualquer dos dois modos de reserva, caso se verifique um contacto entre o 

turista e a Agência de viagens, é provável que a Agência de viagens exerça alguma 

influência sobre a escolha do estabelecimento hoteleiro no momento em que o turista 

procura fazer a reserva do estabelecimento pelo qual se mostrou interessado. Neste caso, a 

Agência de viagens pode prestar informações sobre outras alternativas de 

estabelecimentos que, no entendimento da Agência, possam eventualmente interessar ao 

turista para a sua avaliação, antes da escolha definitiva para a reserva e influenciar 

igualmente a reserva para que a mesma seja decidida pelo turista para ser efectuada por 

intermédio da Agência de viagens.  
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Muito embora se possa levantar alguma questão conceptual relativa às escolhas do 

turista para efeitos de operacionalização do conceito de reserva, como antes descrito, nesta 

investigação assume-se que o conceito de reserva para primeira estada do turista no 

estabelecimento hoteleiro tem forçosamente implícito o conceito de escolha do 

estabelecimento pelo turista. Isso porque nem toda a escolha de um determinado 

estabelecimento hoteleiro pelo turista conduz à respectiva reserva, sendo difícil, no 

contexto desta investigação, determinar se, por exemplo, a publicidade, como fonte de 

informação do turista, induziu a escolha do estabelecimento hoteleiro sem conduzir à 

respectiva reserva para primeira estada do turista nesse estabelecimento.  

Além disso, a escolha, como acção que é no exercício de uma opção, sem a reserva 

ou compra não permite avaliar a eficácia da fonte de informação eventualmente utilizada 

pelo turista, uma vez que não se pode medir o seu efeito em termos de algo que não se 

observa, desde que a compra não seja efectiva. Por isso, a raiz do problema desta 

investigação está precisamente na reserva do estabelecimento hoteleiro, como variável 

dependente, e não propriamente da sua escolha, podendo a reserva ser efectuada por 

contacto directo do turista com o estabelecimento e por intermédio da Agência de viagens.  

Nessa base, existem conceitos já amplamente trabalhados na literatura, os quais 

constituem fontes de informação fundamentais do turista, como sejam a publicidade, a 

comunicação word-of-mouth e a intermediação da Agência de viagens, podendo estes 

activar o comportamento de reserva do turista para a primeira estada no estabelecimento 

hoteleiro, isto é, induzir a reserva, fazendo com que o turista opte por um dos modos de 

reserva indicados (por contacto directo com o estabelecimento ou por intermédio da 

Agência de viagens), não se encontrando evidência empírica sobre a fonte de informação 

que influencia com significado estatístico mais um dos dois modos de reserva.  
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No contexto específico da reserva e, não sendo para primeira estada do turista no 

estabelecimento hoteleiro, encontrou-se apenas um estudo empírico sobre a influência da 

publicidade e da estada anterior, bem como da sua interacção, sobre a recordação da 

denominação do hotel pertencente a uma cadeia hoteleira por turistas com maior e menor 

frequência de viagens por motivo de negócios (Morgan, 1991).  

Não obstante, outros autores (por exemplo, Butterfiel et al., 1998, Hudson et al., 

2001, Ranaweera e Prabhu, 2003, Webster, 1991) atribuem significado à publicidade, à 

comunicação word-of-mouth e à recomendação do estabelecimento hoteleiro feita pela 

Agência de viagens nas suas abordagem.  

Helfer e Orsoni (1996) definem a publicidade mais como um processo de 

comunicação não pessoal que utiliza um suporte pago do que como instrumento. Butterfiel 

et al. (1998) consideram especificamente a influência da publicidade no turismo. Segundo 

Santesmases Mestre (2004), a publicidade é toda a transmissão de informação impessoal 

através dos meios de comunicação de massa (imprensa, rádio, televisão e outros) mediante 

anúncios ou inserções pagos e cuja mensagem é controlada pelo anunciante, ou seja, pelo 

estabelecimento hoteleiro. 

Na literatura existem muitas definições de publicidade. Contudo, na perspectiva da 

informação, esta definição é a que melhor se compatibiliza com a procura de informação 

por parte do turista e com o seu comportamento orientado para a reserva da primeira 

estada no estabelecimento hoteleiro. 

No que diz respeito à comunicação word-of-mouth, Webster (1991) define-a como 

a principal fonte de informação externa que influencia as expectativas dos participantes. 

Também Zeithaml et al. (2006) se referem a esta fonte de informação, numa perspectiva 

de influência do consumidor de serviços, salientando que estes consumidores são cada vez 
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mais influenciados pela opinião pessoal dos outros, pelo que o controlo da comunicação 

word-of-mouth é fundamental para as empresas de prestação de serviços.  

Outros autores (por exemplo, Barsky e Labagh, 1992; Cadotte e Turgeon, 1988; 

Ranaweera e Prabhu, 2003; Yucelt e Marcella, 1996) evidenciam que os clientes 

satisfeitos com o serviço prestado poderão recomendá-lo a potenciais clientes por via da 

comunicação word-of-mouth. Deste modo, a utilização desta fonte de informação pelo 

turista pode igualmente ter efeito em termos da decisão de reserva do estabelecimento 

hoteleiro se a recomendação for eficaz na activação do comportamento orientado para a 

reserva. Ora, o efeito da comunicação word-of-mouth em termos da reserva traduz a 

eficácia da recomendação, a qual estará associada com a satisfação dos clientes actuais do 

serviço de alojamento hoteleiro que fazem a recomendação. 

Relativamente à Agência de viagens como fonte de informação, Hudson et al. 

(2001) consideram a recomendação do estabelecimento hoteleiro feita pela Agência de 

viagens, na qualidade de operador retalhista, como uma influência chave nas decisões dos 

que viajam em turismo e procuram informação na Agência, embora, como estes autores 

referem, haja evidência de que os turistas recebem informação enviesada de um pequeno 

número de produtos para escolha. 

Por isso, e de acordo com Andereck (2005) e Murray (1991), a utilização da fonte 

de informação pelo turista pode ter efeito na sua tomada de decisão de compra se a 

informação for eficaz em termos de activação do comportamento orientado para a reserva 

do turista. A eficácia, por outro lado, pode ser traduzida na quantidade esperada de 

reservas do estabelecimento hoteleiro em função do efeito da fonte em termos da reserva, 

uma vez que o estabelecimento suporta elevados custos com a publicidade e com as 

comissões a pagar à Agência de viagens na captação de clientes (turistas que procuram 

alojamento hoteleiro). Assim sendo, de acordo com Gilbert (1991) e Sirakaya e Woodside 
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(2005), o turista é visto como um comprador que busca, avalia e armazena informação em 

todas as fases do processo de decisão.  

 Não obstante, o efeito das fontes de informação em termos da reserva para 

primeira estada do turista no estabelecimento hoteleiro ainda não está esclarecido de 

maneira a poder afirmar-se que a reserva foi induzida por uma das fontes, por todas ou 

pela sua interacção ou por nenhuma, permitindo, com isso, um entendimento sobre a 

eficácia da informação exposta ao turista ou a que este está exposto. Como tal, procura-se 

abordar a decisão de reserva em função das fontes de informação antes analisadas. 

 

2.3.4 A reserva para primeira estada do turista no estabelecimento hoteleiro 

 

A decisão de reserva é o culminar do comportamento do turista. A activação deste 

comportamento é evidenciada pelo turista através de um processo que se torna mais 

visível na fase de busca de informação, utilizando as fontes acessíveis para saber da 

existência do estabelecimento hoteleiro, uma vez que se trata de primeira estada, e 

processando a informação que lhe permite tomar a referida decisão de reserva. 

A estada pode ser entendida como uma necessidade reconhecida do turista de 

permanecer num lugar da região turística, o que significa, segundo a OMT (2001), a 

necessidade de alojamento para o turista pernoitar nesse lugar. Esse alojamento é 

geralmente oferecido por um estabelecimento hoteleiro com ou sem serviços 

complementares de restauração e bar, entre outros.  

A necessidade reconhecida de alojamento antes referida do processo motivacional 

do turista activa o comportamento no sentido de procurar satisfazer essa necessidade 

através da reserva do estabelecimento hoteleiro. Torna-se evidente que o conceito de 

necessidade está ligado ao sentimento de falta de algo no turista, tendo este o desejo de 
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fazer com que necessidade desapareça, já que, segundo Castaño (2005), as necessidades 

humanas actuam como elementos motivadores, seguindo a estrutura hierárquica piramidal 

de Maslow (1943) ordenada em cinco níveis: fisiológicas (parte inferior da pirâmide), 

segurança física e psíquica, pertença social, afecto e relação; estima e reconhecimento 

social, autorealização e desenvolvimento pessoal (parte superior da pirâmide). Por um 

lado, Castaño (2005) defende que uma necessidade reconhecida e não satisfeita constitui 

um motivador do comportamento e, por outro, Mowen e Minor (2003) referem que as 

necessidades nunca são totalmente satisfeitas, isto é, se uma necessidade for satisfeita, 

então surgirá outra. Estas generalizações da teoria das necessidades têm sido muito 

aplicadas no estudo das motivações turísticas (Castaño, 2005; García-Mas, 2005). 

O processo de reserva para primeira estada do turista no estabelecimento hoteleiro 

é iniciado com o reconhecimento da necessidade de alojamento para o turista fazer 

turismo num determinado período do ano. Essa necessidade pode ser provocada por um 

estímulo interno ou externo (Kotler et al., 2003). Os estímulos internos são inerentes ao 

próprio turista e os externos activam o seu comportamento. Entre os estímulos externos 

surgem os de Marketing por via do produto ou serviço turístico, do preço, da distribuição e 

da comunicação. Esta investigação trata especialmente da comunicação. 

Existem dois modelos que descrevem os mecanismos do modo como a 

comunicação actua sobre o consumidor (Santesmases Mestre, 2004): AIDA (A=atenção, 

I=interesse, D=desejo, A=acção) e Hierarquia de efeitos (notoriedade, conhecimento, 

apreciação, preferência, convicção, compra). O primeiro é o mais divulgado na literatura. 

Em ambos, o conceito de comunicação é fundamental, uma vez que comunicar é, antes de 

tudo, transmitir informações com o objectivo de obter da parte do destinatário (turista 

como consumidor de serviços turísticos) uma modificação no comportamento (Helfer e 

Orsoni, 1996). 
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Desse modo, o turista sabe da existência do estabelecimento hoteleiro, 

encontrando-se na fase da atenção e do conhecimento dos modelos antes referidos, e inicia 

o processo de decisão de reserva (compra) para primeira estada no estabelecimento 

hoteleiro, do qual soube da existência através das fontes de informação. 

Esse processo de decisão é activado não só pelas necessidades mas também pela 

motivação de estada no estabelecimento hoteleiro. Segundo Santesmases Mestre (2004), a 

decisão de compra é um processo complexo, sendo influenciado pela comunicação 

(informar, convencer e recordar) e por muitos outros factores. Nas próximas secções 

procura-se desenvolver os aspectos relacionados com os três factores considerados 

fundamentais com foco na comunicação pelas razões já expostas anteriormente, ou seja, a 

publicidade, a comunicação word-of-mouth e a recomendação do estabelecimento 

hoteleiro feita pela Agência de viagens. 

Contudo, o turista, na sua decisão de reserva, pode optar (acção comportamental) 

por efectuar a reserva por um de dois modos: contactando directamente o estabelecimento 

hoteleiro ou por outro modo, nomeadamente, por intermédio da Agência de viagens.  

Esses dois modos ou níveis de observação assumidos como únicos no universo 

desta investigação têm apoio na classificação de reserva utilizada na estatística remetida à 

EUROSTAT pelos países europeus (OMT, 2001) e também está relacionado com os 

sistemas de reserva evidenciados na literatura. Segundo Emmer et al. (2003), existem 

vários sistemas que possibilitam a reserva dos estabelecimentos hoteleiros: 

1) GDS (Global Distribution System): sistema informático usado pela Agência de 

viagens para adquirir antecipadamente lugares de avião, quartos de hotel ou outras 

reservas e serviços de viagens; 
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2) CRO (Central Reservation Office): conexão individual de uma cadeia de hotéis, 

através de um departamento próprio, a um sistema de distribuição global, permitindo à 

cadeia processar reservas por telefone e por meios informáticos; 

3) Hotel Representation (Hotel Rep): empresa que providencia serviços de reserva 

e de marketing a hotéis independentes ou a cadeias de hotéis que não operam a sua própria 

CRO (Central Reservation Office); o Hotel Rep permite a ligação do hotel ao sistema 

informático da Agência de viagens; 

4) GDN (Global Distribution Network): uma rede electrónica de viagem completa, 

abrangendo a Agência de viagens, o GDS (Global Distribution System), a empresa de 

switching e o hotel independente; 

5) Agência de viagens. 

 Em matéria de reserva, levanta-se a seguinte questão ao turista: como fez a reserva 

do estabelecimento hoteleiro localizado na região de turismo?, pelo que existem duas 

respostas alternativas, isto é, ou por contacto directo com o estabelecimento hoteleiro 

[reserva efectuada pelo próprio turista ou por outrem (não Agência) sob as instruções do 

turista] ou por intermédio da Agência de viagens (reserva efectuada pela Agência sob as 

instruções do turista). 

 

2.4 Factores que podem induzir a reserva para primeira estada do turista no 

estabelecimento hoteleiro 

 

2.4.1 Publicidade 

 

A informação contida na mensagem publicitária através da qual o turista soube da 

existência do estabelecimento hoteleiro, utilizando a publicidade como fonte de 
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informação, é eficaz se influenciar o comportamento do turista (Kotler et al., 2003), sendo 

avaliada pelo efeito da fonte em termos da reserva para primeira estada do turista nesse 

estabelecimento. Deste modo, quando se pensa na eficácia da publicidade para induzir o 

comportamento de reserva surge, por exemplo, o estudo empírico de Butterfield et al. 

(1998), através do qual os autores estimaram o impacto da publicidade do turismo nos 

gastos dos turistas e no número de turistas que visitaram Ontário (Canadá). Neste estudo 

são referidos alguns aspectos metodológicos do modelo causal e resultados, os quais 

sugerem que os retornos das campanhas de publicidade foram significativos.  

Não obstante, Butterfield et al. (1998:13) referem igualmente que existem 

problemas para uma medição da eficácia da publicidade, os quais estão relacionados com 

a especificação das medidas da eficácia da publicidade, com a obtenção apropriada dos 

dados, o desenvolvimento de um modelo ou framework que possibilite a análise e o 

desenvolvimento de procedimentos estatísticos para a especificação e ajustamento do 

modelo. 

 A dificuldade em medir a eficácia da publicidade está evidenciada por Butterfield 

et al. (1998:14) ao afirmarem: “Advertising theory typically represents advertising as 

indirectly influencing behavior through its more direct effects on customer attitudes.”De 

facto, a influência da publicidade tem sido observada através da avaliação do seu efeito 

directo em termos de atitude do consumidor, como, por exemplo, no estudo de Pollay e 

Mittal (1993) sobre a compreensão de um modelo de atitudes perante a publicidade, 

procurando respostas dos inquiridos com uma escala de Likert cinco pontos (fortemente 

em desacordo a fortemente de acordo), realçando-se dois dos trinta e três itens indicados 

pelos autores como seja “a publicidade é uma valiosa fonte de informação sobre o local de 

vendas” e “a publicidade persuade as pessoas a comprar o que elas não comprariam.”  
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Alguns autores (por exemplo, Castro, 2007; Ehrenberg, 1998) entendem que a 

formação da atitude dos consumidores em direcção a uma marca, produto ou 

estabelecimento é determinada principalmente pela sua experiência directa de uso e não 

pelo conteúdo informativo da mensagem inserta no meio ou suporte da comunicação 

publicitária. Assim sendo, um turista sem experiência de estada anterior, teve de saber da 

existência do estabelecimento através da exposição à mensagem do estabelecimento 

inserta num dos meios de comunicação utilizados para formar uma atitude, a qual pode 

consistir numa intenção de compra favorável, e decidir a reserva provavelmente por efeito 

da publicidade. Não obstante, a distância entre a atitude e a compra, relativamente ao 

turista, não está esclarecida na literatura. 

Para além deste modo de avaliação do efeito directo na atitude do consumidor 

perante a publicidade, outro tipo de avaliação dos efeitos da publicidade tem sido 

realizado como seja o estudo de Morgan (1991) sobre o efeito da publicidade quando os 

nomes de cadeias hoteleiras são activados na memória durante o processo de decisão, 

tendo o turista sido exposto à mensagem publicitária. A propósito do turista poder 

recordar marcas, produtos ou serviços e estabelecimentos gravados na sua memória, 

Butterfield et al. (1998) e Wosinska (2005) referem que a publicidade tem um papel 

fundamental no reconhecimento top-of-mind da existência do produto ou serviço turístico 

por parte do turista, o que permite efectuar uma avaliação da eficácia da publicidade por 

via da informação gravada na memória interna do turista, seja em consequência da 

exposição à mensagem, não tendo ainda consumido o produto ou o serviço ou ambos, isto 

é, exposição e consumo.  

Existem ainda diversos conceitos directamente relacionados com a publicidade 

(Espinosa, 2006), como sejam o conteúdo informativo da mensagem, o meio de 

comunicação no qual a mensagem foi inserta, o alcance do meio em termos de número de 
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turista que estão incluídos na audiência do meio de comunicação, a frequência de 

exposição do turista à mensagem, entre outros, uma vez que a sua maioria pode ser 

controlada pelos anunciantes (estabelecimentos hoteleiros), permitindo uma avaliação dos 

efeitos da publicidade, por via desses conceitos, em termos de quantidade de reservas 

vendidas, possibilitando igualmente o que Castro et al. (2002) designam por 

uniformização da procura devido à sua sazonalidade. 

Ora, a estada no estabelecimento hoteleiro depende da visita e permanência dos 

turistas na região de turismo e, por isso, a promoção da região, a qual recorre ao 

instrumento publicidade, assenta em programas de comunicação de marketing eficazes, 

isto é, que alcançam os objectivos de comunicação estabelecidos nesses programas. 

Dore e Crouch (2003), num estudo empírico, referem que a promoção das regiões 

turísticas é importante e indicam as actividades promocionais, em cujos programas são 

investidos cerca de 47% dos orçamentos, com maior grau de importância atribuída pelas 

Organizações Nacionais de Turismo (NTOs6): comunicação publicitária ao consumidor, 

através da TV, rádio, outdoor, internet, meios impressos, e ao intermediário (Operadores 

turísticos e Agências de viagens), através de jornais e revistas.  

Quanto ao estabelecimento de objectivos de comunicação publicitária que 

permitirão prosseguir os objectivos de marketing da empresa (crescimento ou 

rentabilidade e vendas ou quota de mercado), Castro et al. (2002) indicam três aspectos de 

suporte a esses objectivos: 

- a percepção do anúncio ou processamento dos elementos da marca 

(conhecimento e notoriedade para o produto/serviço); 

- a geração ou modificação das atitudes em direcção ao anúncio e à marca; 

- as intenções de compra. 

                                                 
6 Tradução própria de National Tourism Organizations (NTOs). 
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Aqueles autores acrescentam que o recordar ou o reconhecer (testes directos de 

memória) são objectivos directos de comunicação necessários mas não suficientes para os 

anunciantes convencerem o consumidor, sendo este convencimento uma das fases da 

hierarquia de efeitos de Lavidge e Steiner (1961). Afirmam ainda esses autores que, para o 

prosseguimento desses objectivos, é necessário considerar a exposição do consumidor ao 

anúncio na planificação de meios de comunicação, abrangendo ainda a definição da 

cobertura/alcance e a frequência de contacto com o consumidor alvo. 

Então, se o objectivo da comunicação é aumentar a notoriedade do estabelecimento 

hoteleiro, o programa de comunicação é suportado por um plano de meios ou veículos de 

elevada cobertura, mas se, pelo contrário, se pretende informar a existência do 

estabelecimento com indicação dos serviços, esse programa é suportado num plano que 

maximize a frequência de contactos com o turista alvo. Esta decisão de Marketing por um 

ou por outro plano tem custos de comunicação significativos. 

Segundo Iyer et al. (2005), os custos de comunicação publicitária são os mais 

elevados em Marketing, pelo que as empresas têm uma forte necessidade de ajustarem 

convenientemente os seus planos de meios ou veículos aos objectivos de comunicação, 

dirigindo cada vez mais a comunicação publicitária ao consumidor alvo.  

Contudo, os custos e os objectivos de comunicação conduzem o estabelecimento 

hoteleiro (anunciante) a tomar cuidado com a medida da eficácia da publicidade, a qual, 

segundo Bendixen (1993), coloca o problema do estudo da relação entre as vendas e os 

custos suportados com a publicidade.  

Aquele autor utilizou a regressão múltipla para testar a hipótese de que todos os 

meios de comunicação (jornais, revistas, TV, publicidade no ponto de venda, outdoor, 

cinema e rádio) considerados no seu estudo empírico apresentam a mesma eficácia 

publicitária relativamente aos anunciantes, sejam estes estabelecimentos ou marcas, tendo 
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concluído que a magnitude do efeito da publicidade com um determinado meio de 

comunicação é determinada pela intensidade da utilização e não pelo próprio meio. 

Relativamente a uma cadeia hoteleira, Morgan (1991) estudou o efeito da 

publicidade e da estada anterior no estabelecimento hoteleiro quando os nomes de cadeias 

hoteleiras são activados na memória durante o processo de decisão de reserva pelo turista 

que viaja por motivo de negócio ou quando outra pessoa lhe solicita uma opinião sobre o 

alojamento. Concluiu que esse turista recorre aos estabelecimentos, cujos nomes estão 

bem gravados na memória, constituindo o designado “evoked set”, embora não seja 

suficiente para garantir a decisão de reserva da estada num desses estabelecimentos do 

“evoked set”. Nos três objectivos da publicidade - reconhecer, convencer em direcção à 

compra e recordar a existência do estabelecimento hoteleiro ou do serviço – o primeiro é o 

mais importante para novos nomes de estabelecimentos e de serviços, enquanto o último é 

mais importante para estabelecimentos já existentes.  

Não obstante, não se encontra um estudo empírico que evidencie claramente que a 

reserva para a primeira estada do turista no estabelecimento hoteleiro foi induzida pela 

publicidade, pelo que se levanta então a seguinte questão: o turista foi induzido pela 

publicidade a reservar o estabelecimento hoteleiro? Se a resposta for afirmativa significa 

que o turista formou uma atitude favorável perante a publicidade do estabelecimento 

hoteleiro, tendo visto, lido ou ouvido a mensagem publicitária do estabelecimento inserta 

num dos meios ou suportes de comunicação utilizados. 

Relativamente a esses meios de comunicação, levanta-se a seguinte questão: se a 

reserva para primeira estada do turista no estabelecimento hoteleiro foi induzida pela 

publicidade, então em qual dos seguintes meios o turista viu, leu ou ouviu a mensagem 

publicitária do estabelecimento hoteleiro? A resposta possível a esta questão é múltipla, ou 
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seja, o turista pode ver, ler ou ouvir a mensagem publicitária em jornais e/ou revistas; 

WEB; catálogos; outros meios. 

 

2.4.2 Comunicação word-of-mouth 

 

 Desde os anos cinquenta que a investigação (por exemplo de Arndt, 1967 e de 

Brooks, 1958) tem referido a importância da word-of-mouth no comportamento do 

consumidor. 

Segundo Datta et al. (2005), citando Helm e Schlei (1998), o termo word-of-mouth 

é utilizado para descrever a comunicação verbal positiva ou negativa entre um fornecedor 

do produto, um especialista independente, ou um familiar ou amigo e um potencial cliente. 

Para Datta et al. (2005), as definições encontradas na literatura integram os mesmos 

aspectos: comunicações informais dirigidas ao receptor (potencial cliente) emitidas por 

consumidores de produtos ou serviços com informações sobre esses produtos ou serviços, 

das suas marcas e dos estabelecimentos que os vendem, podendo incluir comunicações 

pessoais através de outras fontes (por exemplo, rádio, televisão, jornais, etc.) consideradas 

como não pessoais. Devido ao seu elevado nível de credibilidade, quando comparado com 

a publicidade ou outra fonte de informação comercial, a comunicação word-of-mouth é 

altamente persuasiva e muito eficaz (Bristol, 1990).  

Na literatura destaca-se a seguinte investigação sobre a influência da comunicação 

word-of-mouth no comportamento do consumidor: 

- Os antecedentes do comportamento de word-of-mouth estão relacionados com a 

satisfação do cliente e a promessa de serviço (Brown et al., 2005); 

- As conversações online podem oferecer uma oportunidade fácil e eficiente em 

termos de custos para estudar a comunicação word-of-mouth (Godes e Mayzlin, 2004); 
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- A contribuição da comunicação word-of-mouth para a divulgação de produtos e 

serviços, e o seu poder de convencer o consumidor (Wangenheim e Bayón, 2004). Estes 

autores sugerem a necessidade de se investigar o comportamento de primeira compra de 

quem recebe uma comunicação word-of-mouth; 

- A influência da comunicação word-of-mouth de quem emite informação no 

processo de tomada de decisão de compra de serviços de quem recebe a informação, 

verificando-se mais confiança nesta informação do que na publicidade (Bansal e Voyer, 

2000); 

- Os factores que influenciam a utilização de fontes de recomendação pelo 

consumidor (Duhan et al., 1997); 

- Os factores que afectam a credibilidade da comunicação word-of-mouth (Wee et 

al., 1995); 

- Num estudo empírico, as empresas retalhistas são consensuais ao descreveram 

que acreditam que a comunicação word-of-mouth não é sempre positiva e que é mais 

eficaz do que toda a publicidade nos media (Bolen, 1994); 

- Com foco na hospitality industry, Haywood (1989) refere que a habilidade do 

fornecedor em ir ao encontro das expectativas dos clientes é o principal factor no qual a 

comunicação word-of-mouth é baseada. 

- Relativamente ao comportamento do consumidor, Bayus (1985) refere que as 

pessoas têm em conta não só as suas próprias experiências quando decidem comprar algo, 

mas também as experiências das pessoas que melhor conhecem, em quem confiam e cuja 

opinião tem significado para a decisão de compra. Este autor refere ainda que os 

resultados do seu estudo empírico demonstram a importância da comunicação word-of-

mouth na influência do comportamento do consumidor, sugerindo que é necessário 
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assegurar a satisfação do cliente como condição necessária mas não suficiente para reduzir 

a comunicação word-of-mouth negativa. 

Na perspectiva da eficácia da comunicação word-of-mouth é necessário saber se a 

transmissão informal de informações de uma pessoa a outra que busca ou não essas 

informações, apresentando aspectos positivos e negativos para a empresa que vende 

determinado produto ou serviço, conduz ou não à captação de clientes.  

Ora, aquelas informações consistem em recomendações geradas por pessoas em 

relação às quais os consumidores prestam atenção às suas próprias recomendações word-

of-mouth por terem percebido que essas pessoas não tinham interesses pessoais na compra 

que resulte da recomendação de um determinado produto ou serviço (Silverman, 1997). 

A recomendação, ou o que Cheung  et al. (2007) designa por “good word”, provém 

de líderes de opinião, de membros da família, amigos e conhecidos, e de outras fontes não 

relacionadas com a empresa à qual essas pessoas compram determinado produto ou 

serviço. E para que a referida recomendação convença o consumidor, o Marketing actua 

no sentido de melhorar o que se informa sobre a empresa e o seu produto ou serviço, não 

controlando directamente a comunicação word-of-mouth mas encorajando o 

comportamento de word-of-mouth através de programas proactivos de marketing (Gremler 

et al., 2001). 

De facto, Storbacka et al. (1995) entendem que a recomendação word-of-mouth 

tem sido cada vez mais importante na hospitality industry pelo poder crescente das 

relações de longo prazo estabelecidas entre as empresas e os seus clientes. Estas relações 

de longo prazo entre as empresas e os seus clientes têm o conceito de satisfação do cliente 

como antecedente, o qual também gera uma intenção em direcção ao comportamento de 

word-of-mouth (Babin et al., 2005). 
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 Não obstante, Wirtz e Chew (2002) sugerem que a satisfação do cliente é condição 

necessária mas não suficiente para aumentar a probabilidade do comportamento de word-

of-mouth ser activado e que um cliente satisfeito precisa de ser motivado para fornecer 

word-of-mouth, por exemplo, através de incentivos. Por isso, Wirtz e Chew (2002), 

através do seu estudo empírico, sugerem que os incentivos são uma maneira eficaz de 

levar os clientes satisfeitos a recomendar a empresa.  

Nos vários estudos empíricos realizados, cujas referências foram indicadas ao 

longo da presente secção, não é claro se uma determinada compra foi induzida pela 

comunicação word-of-mouth, existindo, sim, fortes evidências sobre as potencialidades da 

comunicação word-of-mouth para influenciar o comportamento do consumidor. 

Nesses estudos também não existe uma relação estabelecida entre a primeira 

compra ou a reserva para primeira estada do turista no estabelecimento hoteleiro e a 

comunicação word-of-mouth. Assim sendo, no âmbito desta investigação e seguindo a 

sugestão de Wangenheim e Bayón (2004) quanto à necessidade de se investigar o 

comportamento de primeira compra de quem recebe uma comunicação word-of-mouth, 

levanta-se a seguinte questão: o turista foi induzido pela comunicação word-of-mouth a 

reservar o estabelecimento hoteleiro? Se a resposta for afirmativa significa que o turista 

obteve informação sobre o estabelecimento hoteleiro através da recomendação feita por 

pessoa de relação próxima ou por outra pessoa que manifestou uma opinião favorável 

sobre o estabelecimento. 

Relativamente à fonte dessa recomendação, levanta-se também a seguinte questão: 

se a reserva para primeira estada foi induzida pela comunicação word-of-mouth, então 

como ocorreu a comunicação word-of-mouth? Neste sentido existe a resposta possível de 

ter sido através de pessoa de relação próxima que tem uma estada anterior no 

estabelecimento hoteleiro, ou através de pessoa de relação próxima que não tem estada 
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anterior no estabelecimento hoteleiro mas tem boas referências de fontes fidedignas, 

através de outra pessoa que manifestou uma opinião favorável sem ter uma estada anterior 

no estabelecimento hoteleiro ou através de outra pessoa que manifestou uma opinião 

favorável sem ter uma estada anterior no estabelecimento hoteleiro, mas por ter boas 

referências de fontes fidedignas. 

 

2.4.3. Agência de viagens 

 

 A Agência de viagens pode influenciar um número substancial de reservas e é um 

distribuidor importante dos hotéis (Dube e Renaghan, 2000). Também Medina-Muñoz e 

Garcia-Falcón (2002) referem que a Agência de viagens possui condições operacionais 

para elaborar pacotes de férias flexíveis de acordo com as necessidades específicas e 

preferências de cada cliente, procedendo com facilidade às respectivas reservas nos hotéis.  

Através de um estudo empírico sobre aspectos relacionados com canais de 

distribuição para o turismo em áreas urbanas de Wellington (Nova Zelândia), Pearce e Tan 

(2004), na perspectiva do turista, verificaram que: 

- mais de 75% dos turistas domésticos e mais de 55% dos turistas internacionais 

efectuaram a reserva directamente com o estabelecimento hoteleiro; 

- como principal fonte de informação sobre alojamento, 3,9% dos turistas 

domésticos e 14,1% dos turistas internacionais utilizaram a Agência de viagens. 

Embora os dados referentes à reserva por contacto directo sejam expressivos, 

aqueles autores nada concluíram sobre a reserva para estada do turista no estabelecimento 

hoteleiro por intermédio da Agência de viagens, dando apenas relevo às fontes de 

informação. 
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 No estudo empírico relacionado com a distribuição hoteleira nos Estados Unidos 

da América, Garcia-Falcón e Medina-Muñoz (1999) descrevem a relação de negócio entre 

os hotéis e a Agências de viagens, a qual é correntemente considerada como a via mais 

eficaz de manter as vendas de alojamento. No mesmo sentido, já Schulz (1994) havia 

referido que a hospitality industry tem feito boa utilização dos serviços de Agências de 

viagens, embora apenas 25% de todos os quartos de hotel tenham sido reservados através 

de Agências de viagens, o que evidencia uma mudança nas relações entre os 

estabelecimentos hoteleiros e a Agência de viagens. 

Contudo, não se tendo encontrado evidência empírica sobre a influência da 

recomendação do estabelecimento hoteleiro feita pela Agência de viagens, levanta-se 

então a seguinte questão: o turista foi induzido pela Agência de viagens a reservar para 

primeira estada o estabelecimento hoteleiro? 

 

2.5 A comunicação de marketing do estabelecimento hoteleiro 

 

2.5.1 Instrumentos de comunicação de marketing 

 

Nas secções anteriores deste capítulo foram apresentados aspectos teóricos e 

empíricos relacionados com o comportamento do turista, o processamento da informação 

e com a comunicação. Na presente subsecção pretende-se realçar os aspectos teóricos e 

empíricos relacionados com a comunicação de marketing do estabelecimento hoteleiro 

para este contactar e ser contactado pelo turista. 

A comunicação constitui um processo com o qual as empresas procuram modificar 

o comportamento dos consumidores, através de uma das variáveis ou instrumentos da 

comunicação de marketing, por exemplo, da comunicação publicitária, da promoção de 
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vendas, da força de vendas, das relações públicas, do marketing directo, etc., ou da sua 

combinação designada por mix de comunicação (Castro et al., 2002). 

No âmbito da comunicação de marketing utiliza-se o conceito de promoção das 

regiões turísticas e dos estabelecimentos turísticos para referir que a promoção permite 

estimular a procura do turista pelas regiões de turismo e incentivar a venda de serviços 

turísticos, sendo fundamental para qualquer estabelecimento turístico que presta serviços 

numa dessas regiões turísticas saber quanto gastar em comunicação e como gastar (Kotler 

et al., 2003). 

A preocupação no quanto e como gastar leva também Iyer et al. (2005) a referirem 

que os custos de comunicação são os mais elevados em Marketing, pelo que as empresas 

têm uma forte necessidade de ajustarem convenientemente os seus planos de meios aos 

objectivos de comunicação, dirigindo cada vez mais a comunicação publicitária ao 

consumidor alvo, isto é, ao que pretende alcançar.  

Ainda a propósito dos custos, já Ray (1982) tinha levantado o problema da 

elaboração do orçamento e repartição de custos pelos diferentes instrumentos de 

comunicação. Porém, a discussão à volta dos custos com a comunicação de marketing nas 

empresas tem acentuado a necessidade de maximizar o impacto comunicativo, o que, por 

sua vez, tem conduzido à integração da comunicação publicitária com os outros 

instrumentos de comunicação e à sua subordinação e coordenação com os objectivos de 

marketing. 

Essa integração deu origem ao que tem sido designado por Comunicação Integrada 

de Marketing (IMC7), sendo um tema já bastante divulgado através de publicações em 

livros e revistas académicas (Schultz e Kitchen, 1997). Schultz e Kitchen (1997) definem 

esse conceito como acolhendo o valor acrescentado de um plano global que valoriza o 

                                                 
7 Tradução própria de Integrated Marketing Communication (IMC). 
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papel estratégico dos diferentes instrumentos de comunicação e que a sua combinação 

adequada dará consistência a um máximo impacto comunicativo. 

Mas existem dificuldades na avaliação desse impacto comunicativo, pois 

Eguizábal (2007) salienta que a contínua fragmentação das audiências dos meios de 

comunicação convencionais, a enorme quantidade de categorias de produtos ou serviços, a 

competitividade do mercado, que dão um leque enorme de opções de escolha, e o aumento 

de consumidores cada vez mais bem informados têm provocado uma transferência de 

recursos da comunicação publicitária para outros instrumentos de comunicação 

alternativos, como o marketing directo e a promoção de vendas. Por vezes, a utilização do 

conceito de promoção em contexto de venda é confundido com o conceito de 

comunicação. Assim sendo, os conceitos de promoção e de comunicação devem ficar 

claramente definidos quanto à sua utilização e compreensão ao longo da investigação. 

Santesmases Mestre (2004) entende a promoção como um conceito genérico que 

inclui um conjunto de actividades de comunicação com o consumidor alvo. Este 

académico salienta que a promoção é fundamentalmente comunicação, isto é, transmissão 

de informação do vendedor ao comprador, cujo conteúdo se refere ao produto e/ou à 

empresa que o produz ou vende, sendo a comunicação realizada através de diferentes 

meios pessoais ou impessoais e o seu último objectivo é o de estimular a procura, uma vez 

que, como instrumento de marketing, permite informar sobre a existência do produto ou 

serviço, dando a conhecer as suas características, vantagens e necessidades que satisfaz.  

A este propósito, também Kotler et al. (2003) contribuíram para a utilização dos 

conceitos de comunicação e de promoção ao referirem que todas as empresas 

desempenham inevitavelmente os papéis de comunicador, uma vez que têm de comunicar 

continuamente com os clientes actuais e potenciais, e de promotor, pois procuram 

incentivar as vendas, havendo uma nova visão das comunicações como um diálogo 
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interactivo entre a empresa e os seus clientes que tem lugar durante as fases antes da 

venda, venda, consumo e pós-venda do produto ou serviço.  

Estes mesmos autores salientam que as empresas não devem questionar apenas 

como podem alcançar (reach) os clientes, mas também como podem os clientes contactar 

as empresas. Tendo em vista dar resposta às questões, Kotler et al. (2003) entendem que 

existe um processo de comunicação em que o ponto de início consiste na avaliação de 

todas as interacções potenciais que os clientes podem ter com a empresa, como, por 

exemplo, alguém interessado em planear as suas férias falará com outras pessoas, verá 

anúncios, lerá artigos, falará com a Agência de viagens e procurará informação na 

Internet. O mesmo pode acontecer com alguém que, ocasionalmente, viu ou ouviu 

anúncios, leu artigos ou procurou informação na Internet e foi exposto sem ter interesse 

em planear férias, acabando por ser contactado através do instrumento de comunicação e 

do respectivo meio utilizado para veicular a mensagem publicitária da empresa. Este ponto 

de início dos autores prende-se com o conceito de fonte de informação do turista, o qual 

foi abordado e definido na subsecção 2.3.3 deste capítulo. 

Sendo o conceito de comunicação muito amplo e o seu campo de actuação 

estudado em diversas áreas do conhecimento, ainda subsiste a necessidade de apresentar 

uma definição de comunicação para efeitos de Marketing. Por se ajustar perfeitamente ao 

objectivo desta investigação, adopta-se a seguinte definição de comunicação proposta por 

Helfer e Orsoni (1996:289): “Comunicar é transmitir informações com o objectivo de 

obter da parte do destinatário uma modificação de comportamento e de atitude.” 

Os termos “transmitir informação” e “modificação de comportamento e de atitude” 

permitem realçar dois aspectos muito importantes para esta investigação: 

- o turista tem de saber da existência do estabelecimento hoteleiro, isto é, procurar 

e obter informação; 
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- esse mesmo turista, receptor da informação e que dá uma resposta ou feedback do 

processo de comunicação (Duncan e Moriarty, 1998) em termos de reserva para primeira 

estada no estabelecimento hoteleiro, pode ser induzido nesse comportamento de reserva 

por uma ou pela interacção das designadas fontes de informação do turista. 

Por isso, a comunicação está inerente ao conceito de troca no marketing (Duncan e 

Moriarty, 2004). Significa que, partindo desta perspectiva do marketing de transacção, o 

turista só trocará dinheiro por produtos ou serviços dos quais obteve informação através da 

comunicação do estabelecimento hoteleiro sobre o que está sendo oferecido para ser 

objecto de avaliação para a tomada de decisão de reserva.  

No âmbito das actividades de comunicação dos estabelecimentos hoteleiros, os 

turistas ou receptores de informação são bombardeados a toda a hora com mensagens 

publicitárias transmitidas pelos anunciantes (estabelecimentos hoteleiros) ou emissores de 

informação através de diversos meios de comunicação. Deste modo, um turista poderá 

reservar o estabelecimento hoteleiro por ter estado exposto à comunicação desse 

estabelecimento e ter sido convencido dos benefícios com a estada no decurso de uma 

avaliação de alternativas de estabelecimentos reconhecidos, por não saber da existência de 

outros estabelecimentos diferentes ou por não existirem outros estabelecimentos 

localizados na região de turismo procurada pelo turista.  

Mas, se o saber da existência de estabelecimento hoteleiro na região de turismo 

procurada está relacionado com o processo de comunicação do estabelecimento 

caracterizado por um conjunto de actividades de comunicação com os turistas, então a 

exposição do turista à mensagem publicitária desenvolvida de forma mais ou menos 

coerente no marketing-mix do estabelecimento produz um efeito, o qual se pretende que 

seja traduzido em reserva do turista no estabelecimento. As referidas actividades são 

classificadas basicamente em cinco tipos, os quais tomam a designação de instrumentos de 
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comunicação: publicidade, promoção de vendas, relações públicas, venda pessoal e 

marketing directo (Santesmases Mestre, 2004). 

Na perspectiva de adequação do instrumento aos consumidores a quem se dirige a 

comunicação, Casielles e Gutiérrez (2002) indicam os seguintes instrumentos: 

- força de vendas: comunicação directa com o cliente potencial específico; 

- publicidade: instrumento que controla totalmente a mensagem dirigida a muitos 

clientes actuais, levando-os a memorizar e a recordar o produto ou serviço, e potenciais, 

dando a conhecer o produto ou serviço; 

- promoção de vendas: conjunto de incentivos de curto prazo para incrementar a 

venda de um produto ou serviço; 

- relações públicas: utilização de técnicas para estabelecer um ambiente de 

confiança e compreensão mútua entre a empresa e o público (por exemplo, os formadores 

de opinião, entre os quais os jornalistas); 

- marketing directo: utiliza um ou mais meios de comunicação para conseguir a 

transacção comercial, associando os esforços de venda pessoal, publicidade e promoção de 

vendas.  

Para além desses instrumentos, Castro et al. (2002) referem: 

- patrocínio (sponsoring), cujo objectivo consiste em obter um clima propício (por 

exemplo, confiança, compreensão) para facilitar as actividades comerciais e criar 

notoriedade ou grau de conhecimento; 

- comunicação dirigida especificamente aos canais de distribuição de retalho (por 

exemplo, inclui a Agência de viagens), os quais desempenham um papel fundamental na 

decisão do comprador. 

Morgan e Pritchard (2001) acrescentam ainda: 
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- pessoal de vendas, o qual divulga o produto ou serviço turístico através de 

reuniões, workshops, contacto telefónico com o turista (por exemplo, na Agência de 

viagens); 

- feira e exposição: instrumento utilizado para a exposição do produto ou serviço 

turístico e informar sobre a existência do estabelecimento de venda do produto ou serviço 

turístico; 

- Merchandising e exposição no ponto de venda: utiliza a afixação de cartazes e a 

exposição de outros materiais para informar e criar imagem do estabelecimento de venda 

do produto ou serviço turístico. 

 

2.5.2 Programa de comunicação publicitária 

 

O programa de comunicação do estabelecimento hoteleiro é definido para 

influenciar o comportamento de reserva do turista através da mensagem publicitária e do 

meio de comunicação. Deste modo, o programa de comunicação cria impacto, atraindo a 

atenção do turista e despertando-lhe o interesse pelo serviço de alojamento oferecido e 

serviços complementares (Esteban, 1999). 

Sendo o custo de um programa de comunicação um dos mais elevados do 

marketing mix, as decisões estratégicas de comunicação, tendo em atenção a eficiência de 

custos, poderão ser tomadas relativamente à escolha entre os diferentes instrumentos de 

comunicação, à escolha dos meios de comunicação e respectivos suportes, fixação do 

orçamento global de comunicação, afectação desse orçamento aos diferentes instrumentos, 

meios e suportes escolhidos e medida da eficácia da comunicação com o mercado alvo, 

isto é, com os seus segmentos. 
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Nesse sentido, o estabelecimento hoteleiro terá que decidir sobre a mensagem 

publicitária que vai transmitir e através de que meio(s), em função de determinados 

objectivos de comunicação, e que, de facto, alcancem e levem o turista a reservar a estada 

naquele e não noutro estabelecimento. Logo, no âmbito da comunicação de marketing, o 

estabelecimento hoteleiro define os seus programas de comunicação no sentido de lhe 

permitirem contactar o maior número de turistas e de os captar, sendo a captação de 

turistas o resultado que traduz a eficácia desses programas (Kotler et al., 2003).  

O estabelecimento dos objectivos de comunicação e a definição do programa de 

comunicação ou mix promocional constitui uma elevada preocupação da gestão de 

marketing do estabelecimento hoteleiro que, segundo Kotler et al. (2003), consiste em 

gastar cada euro de maneira eficaz se conduzir às reservas esperadas pelo estabelecimento.  

Após definidos os turistas a alcançar para o programa de comunicação e definida a 

mensagem publicitária a transmitir a esse turistas é necessário determinar o nível de 

esforço requerido para atingir o impacto desejado (número de inserções da 

mensagem/anúncio no meio de comunicação escolhido, dimensão das inserções e 

respectiva periodicidade), e que Star e Quelch (1992) definem por intensidade de 

comunicação. De acordo com estes autores, a intensidade apropriada de um programa de 

comunicação será função da natureza da mensagem a comunicar, dos objectivos a 

prosseguir, da receptividade dos turistas à mensagem, da intensidade das actividades de 

comunicação competitivas e do orçamento disponível para o esforço de comunicação. 

A intensidade de comunicação é um aspecto crítico em praticamente todos os 

programas, quer pelos custos quer pela eficácia esperada da comunicação (Star e Quelch, 

1992). Posto isto, a reserva para primeira estada do turista no estabelecimento hoteleiro 

está associada ao programa de comunicação de marketing, visto que o turista sabe da 



  68 

  

existência do estabelecimento hoteleiro através da mensagem/anúncio do estabelecimento 

nos meios de comunicação por este utilizados para executar o programa. 

Para que o estabelecimento hoteleiro decida sobre os meios de comunicação 

adequados aos objectivos deve segmentar os turistas, de modo a dirigir a mensagem ao 

respectivo segmento (Casielles e Gutiérrez, 2002; Esteban, 1999; Kotler et al., 2003) e a 

obter deste uma resposta positiva traduzida na reserva para primeira estada no 

estabelecimento. Deste modo, os estabelecimentos conseguem reduzir os custos e 

direccionar a mensagem publicitária para que possa produzir um maior efeito em termos 

das reservas. 

Para adequar os meios de comunicação ao objectivo de comunicação, este deve 

permitir a medição objectiva dos resultados que se pretendem atingir com o esforço de 

comunicação (Castro, 2007) do estabelecimento hoteleiro e é dirigido ao segmento alvo da 

comunicação (Esteban, 1999), isto é, ao conjunto de turistas alvo com características 

semelhantes e provenientes de um determinado mercado emissor, o qual coincide com o 

país de residência habitual do turista. 

Para o estabelecimento hoteleiro contactar o segmento de turistas alvo, a 

mensagem publicitária deverá permitir o prosseguimento do objectivo de comunicação 

estabelecido, havendo cuidados com o conteúdo (o que dizer) e a estrutura (como dizer) da 

mensagem (Esteban, 1999). 

A mensagem deve atrair a atenção do turista, provocando-lhe uma resposta de 

aceitação (Loda, 2003) e despertando-lhe o interesse pelo serviço de alojamento oferecido 

pelo estabelecimento hoteleiro. Nessa mensagem, o turista espera encontrar a informação 

procurada, a qual, inserta num meio de comunicação sob a forma de publicidade, pode 

induzir o turista a efectuar a reserva para primeira estada no estabelecimento hoteleiro. 
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Na procura de informação, o turista utiliza os diferentes meios de comunicação que 

lhe estão acessíveis. Com esta utilização o turista fica a saber da existência do produto ou 

serviço (Wolfe et al., 2004). Através do processo de realização de reservas é igualmente 

estabelecido um contacto entre o produtor do serviço (estabelecimento hoteleiro) e o 

consumidor (turista) com o fornecimento de informação procurada pelo consumidor 

(Gartner e Bachri, 1994; Pearce e Tan, 2004).  

A comunicação entre o estabelecimento hoteleiro e o turista também é estabelecida 

quando este último procura informação sobre preços nos canais de distribuição (por 

exemplo, Agência de viagens). A propósito da promoção do serviço de alojamento por via 

dos preços, Chan e Wong (2006) referem que a redução de preços tem consistido numa 

estratégia dos hotéis para manterem as taxas de ocupação hoteleira, o que dificulta a 

retenção dos clientes a longo prazo, quer para o hotel que não reduz o preço e fica sujeito 

a uma maior concorrência quer para o hotel que anuncia a redução e pode gerar cepticismo 

nos clientes. Tal implica, por isso, a necessidade de existir uma melhor compreensão sobre 

o efeito da comunicação publicitária e da Agência de viagens no comportamento de 

reserva para primeira estada do turista no estabelecimento hoteleiro. 

Na seguinte Figura 2.5.1 são indicados os aspectos da comunicação publicitária 

integrados no programa de comunicação de marketing, o que, no âmbito desta 

investigação, é estudado concretamente em termos do programa de comunicação 

publicitária. Na Figura 2.5.2, imediatamente a seguir, indicam-se os quatro passos da 

resposta do turista à comunicação publicitária, os quais, numa abordagem teórica, sugerem 

a alteração do comportamento do turista orientado para a reserva do estabelecimento 

hoteleiro.  
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Figura 2.5.1 - A execução do programa de comunicação de marketing pelo 

estabelecimento hoteleiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de Ray (1973; 1982) 

ANÁLISE DA SITUAÇÃO 
Análise do consumidor, do mercado e da concorrência. 

OBJECTIVOS DO PLANO DE MARKETING 
Objectivos estabelecidos no Plano: volume de vendas; quota de mercado; 

contribuição para os lucros. Papel a desempenhar pela comunicação. 

ORÇAMENTO TOTAL DE COMUNICAÇÃO 

REPARTIÇÃO PROVISÓRIA DO ORÇAMENTO PELOS DIFERENTES 
INSTRUMENTOS DE COMUNICAÇÃO 

Comunicação 
publicitária: orçamento 
provisório 

Restantes instrumentos de 
comunicação: orçamento 
provisório 

Objectivos de 
comunicação publicitária 

Plano de criação da 
mensagem / anúncio 

Plano de meios ou 
veículos de comunicação 

Atribuição do orçamento 

Execução dos programas 
de acção (campanha) 

AVALIAÇÃO E CONTROLO 

Decisões semelhantes às 
da comunicação 
publicitária 

Revisão do 
orçamento 



  71 

  

Figura 2.5.2 - Os quatro passos da resposta do turista ao programa de comunicação 

publicitária do estabelecimento hoteleiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de Rossiter e Percy (1997) 

 

Desse modo, o programa de comunicação publicitária requer a segmentação dos 

turistas alvo, o estabelecimento dos objectivos de comunicação dirigidos aos segmentos de 

turistas alvo, o desenvolvimento de mensagens/anúncios publicitários para o 

prosseguimento desses objectivos e a combinação de meios de comunicação para 

alcançarem esses segmentos de turistas alvo (Esteban, 1999). 
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Segmentos de turistas alvo do serviço de alojamento hoteleiro 

 

Para que o estabelecimento hoteleiro decida sobre os meios de comunicação 

adequados aos objectivos, deve segmentar o mercado alvo em subconjuntos diferentes de 

clientes com necessidades e características semelhantes, de modo a dirigir a mensagem ao 

respectivo segmento (Casielles e Gutiérrez, 2002) e a ter deste uma resposta favorável 

(Kotler et al., 2003).  

Um segmento de mercado é um subconjunto de consumidores que apresentam uma 

característica semelhante, podendo ter o mesmo perfil demográfico, residir na mesma 

região de um país ou responder da mesma maneira a um programa de comunicação 

referente a um produto ou serviço (Star e Quelch, 1992). Estes autores defendem que para 

segmentar o mercado é necessário identificar as dimensões ou critérios considerados úteis 

para agrupar os clientes actuais ou potenciais com propósitos comerciais e obter 

informação suficiente sobre as diferentes audiências dos diversos meios ou suportes de 

comunicação para que os custos em comunicação de marketing tenham uma boa relação 

custo - benefício. Por isso, a definição do turista alvo do programa de comunicação do 

estabelecimento hoteleiro depende do segmento de turistas previamente identificado e da 

influência pretendida da mensagem no processo de decisão de reserva neste segmento. 

No turismo, por razões operacionais, o produto genérico é essencialmente o mesmo 

para todos os turistas. Segundo Kotler et al. (2003), um quarto num estabelecimento 

hoteleiro é um produto que não existe como tal, mas que consiste num conjunto de 

atributos ou características, possibilitando os benefícios da sua utilização pelo turista 

(serviço de alojamento esperado). Não obstante, o estabelecimento hoteleiro não encontra 

viabilidade na comunicação com todos esses turistas, havendo, contudo, diferentes 

maneiras de comunicar com subconjuntos de turistas, cada um com motivos e 
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características semelhantes ao procurarem os mesmos benefícios (Middleton e Clarke, 

2001), o que conduz à necessidade da segmentação dos turistas no mercado emissor. A 

segmentação por benefícios é orientada para o mercado, ou seja, o benefício (por exemplo, 

cama confortável, casa de banho limpa e equipada, etc.) procurado pelo turista é 

direccionado para a satisfação da necessidade, sendo possível compreender o propósito 

com que o turista procura e compra o serviço de alojamento (Chung et al., 2004). Esta 

análise dos benefícios pode conduzir as mensagens na comunicação com os diferentes 

segmentos de turistas. 

A abordagem da segmentação de clientes no Marketing, iniciada por Smith (1956), 

tem continuado a desenvolver-se na literatura de “hospitality and tourism research” sobre 

os critérios e as técnicas de segmentação de turistas (por exemplo, Bowen, 1998; Dolnicar, 

2007; Inbakaran e Jackson, 2005) e na prática empresarial, muito embora se tenha 

verificado ao longo do tempo a necessidade do Marketing procurar dar respostas às 

expectativas individuais, fazendo surgir o que Brito (1998) designou por “Marketing 

individualizado" no seguimento das actividades do “Marketing segmentado.” Ainda assim, 

a segmentação tem consistido num processo dinâmico inserido num ambiente de negócios 

em constante mutação, pelo que, face às alterações nas motivações e comportamentos de 

compra dos turistas, novos segmentos têm emergido e outros desaparecido por não serem 

viáveis para os estabelecimentos hoteleiros comunicarem eficientemente com os turistas, 

tendo em atenção as suas necessidades e comportamentos de reserva e a actuação da 

concorrência. 

As alterações verificadas na definição dos segmentos, fazendo desaparecer uns e 

surgir outros, estão relacionadas com as várias características pessoais dos turistas que 

podem ser utilizadas como critérios ou bases de segmentação (Dolnicar, 2007). Neste 

sentido, e segundo Seaton e Bennett (2004), a segmentação é essencial para o 
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desenvolvimento e implementação de programas de marketing especificamente 

designados para as necessidades dos turistas, originando o que estes autores designam por 

target marketing. 

Nem todo o segmento identificado pelo estabelecimento hoteleiro pode ser 

considerado apropriado para ser alvo (target) de marketing em relação ao serviço de 

alojamento, tendo em atenção o número de concorrentes que, provavelmente, também já 

definiram algum desses segmentos como alvo e a acessibilidade deste para ser alcançado 

pela comunicação do estabelecimento hoteleiro (Seaton e Bennett, 2004). Por isso, para 

dirigir o programa de comunicação de marketing directamente ao segmento de turistas 

alvo é necessário que o segmento esteja definido pelo número de turistas com 

características semelhantes a ser alcançado como alvo da comunicação. 

Estas características semelhantes permitem agrupar os turistas para efeitos de 

segmentação e, segundo Seaton e Bennett (2004), são identificadas através dos descritores 

das viagens (motivos das viagens, tais como: recreação, negócios, visitar familiares e 

amigos, outros) dos turistas a uma região de turismo e dos descritores dos turistas 

(características pessoais, tais como: dados sócio - demográficos, benefícios procurados; 

estação do ano, período ou ocasião da viagem, país ou região de origem, frequência de 

viagem e de utilização dos serviços turísticos, entre outros). Na viagem do turista por 

motivo de recreação, integrando a viagem por motivo de férias, os autores indicam uma 

subdivisão do descritor, a qual inclui o modo de reserva (por contacto directo ou por 

intermédio da Agência de viagens), o destino, o transporte utilizado, o alojamento 

utilizado, a duração da viagem, o momento (estação, mês, semana, dia, parte do dia), entre 

outros.  

Com base nos descritores, a identificação dos grupos de turistas com características 

semelhantes permite o desenvolvimento do programa de comunicação apropriado a esses 
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grupos, muito embora seja difícil focar o efeito da comunicação naqueles que 

provavelmente visitarão a região de turismo na qual o estabelecimento hoteleiro está 

localizado. No sentido de ultrapassar essa dificuldade, Laws (1995) salienta que a 

comunicação das organizações nacionais de turismo (NTO = National Tourism Office) e 

da Agência de viagens, utilizando brochuras ou catálogos, permite alcançar os turistas nos 

seus países de origem, tal como se encontra demonstrado na seguinte Figura 2.5.3.  

A Agência de viagens distribui o serviço de alojamento do estabelecimento 

hoteleiro ao turista que deseja visitar a região de turismo para aqui pernoitar durante um 

determinado período de tempo, tornando esse serviço acessível. Por sua vez, o turista que 

procurou o serviço de alojamento foi exposto à comunicação, podendo estar integrado 

num grupo de turistas que partilham determinadas características relevantes, necessidades, 

comportamento de compra ou padrões de consumo semelhantes, tal como referido por 

Lovelock e Wirtz (2007). 
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Figura 2.5.3 - Comunicação e influências na expectativa e na experiência do turista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Adaptado de Laws (1995). 

 

O estabelecimento hoteleiro e outras organizações de serviços turísticos podem 

definir e comunicar as especificações dos serviços para atenderem as necessidades 

específicas às quais correspondam determinados grupos de turistas interessados em 

realizarem as actividades turísticas que satisfaçam essas necessidades. Estas actividades, 

após a sua conclusão, têm um resultado associado, ou seja, uma sensação emocional, a 

qual traduz a experiência do turista.  

Por isso, a expectativa de experiência desejada pelo turista constitui o motivo (por 

exemplo, lazer) essencial da sua decisão em reservar a primeira estada no estabelecimento 

hoteleiro localizado na região de turismo que decidiu previamente visitar (Almeida, 2007). 

Logo, as organizações têm de rever constantemente o que oferecem nos seus mercados 

emissores de turistas, reconhecendo todas as maneiras através das quais os turistas obtêm 
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a satisfação desejada das necessidades (Kotler et al., 2003). Assim sendo, a segmentação é 

baseada nas características do comportamento de compra do turista, tais como 

necessidades, critérios de tomada de decisão de compra da estada no estabelecimento 

hoteleiro, e na influência dos factores que têm impacto nas suas decisões de compra (Dibb 

e Simkin, 2004). 

Simplificando então o comportamento do turista (Williams, 2004), destacam-se os 

seguintes grupos de classificação de reservas, cuja designação específica atribuída por 

estabelecimentos hoteleiros é aqui referida genericamente por “Grupos” constituídos pelos 

turistas que efectuaram as reservas, traduzindo as características semelhantes do 

comportamento de compra da primeira estada nesses estabelecimentos hoteleiros (por 

exemplo, modo de reserva, região de turismo, expectativa de experiência): 

Grupo I – abrange os turistas individuais que efectuam as suas reservas 

directamente com os estabelecimentos, através de todos os meios disponíveis, não 

beneficiando de preços previamente negociados; 

Grupo II – abrange as empresas que efectuam as reservas directamente com os 

estabelecimentos para os seus colaboradores e abrange os colaboradores identificados com 

as empresas que, individualmente, efectuam as suas reservas directamente com os 

estabelecimentos; 

Grupo III – abrange os turistas individuais, as empresas e os colaboradores 

identificados com as empresas, cujas reservas sejam efectuadas por intermédio de Agência 

de viagens em resultado de um contrato comercial previamente outorgado; 

Grupo IV – abrange as reservas efectuadas por qualquer um dos grupos anteriores, 

mas que obedecem a características específicas, tal como um número mínimo de quartos. 

 Os vários motivos turísticos, a mudança de estilos de vida e os padrões de gastos 

dos turistas exercem pressão sobre os estabelecimentos hoteleiros, os quais necessitam de 
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ser continuamente competitivos e de assegurar elevadas taxas de ocupação, o que orienta a 

elaboração dos programas de comunicação de marketing (Chon e Sing, 1995; Inbakaran e 

Jackson, 2005). 

 

Objectivos da comunicação publicitária 

 

O objectivo de comunicação deve permitir a medição objectiva dos resultados que 

se pretendem atingir com o esforço de comunicação (Castro, 2007) do estabelecimento 

hoteleiro que é dirigido ao segmento alvo (Esteban, 1999). Sonnenberg e Mitchell (1987) 

indicaram vários exemplos de objectivos de comunicação (introduzir um novo produto ou 

serviço no mercado, fornecer informação aos clientes actuais e potenciais, criar procura, 

construir relações com os clientes, comunicar um evento especial, aumentar a notoriedade 

da marca, do produto ou do estabelecimento) e salientaram que a escolha e definição do 

objectivo é a base do efeito da comunicação em termos da venda de um produto ou 

serviço desde que se procure realçar os benefícios que se traduzirão na satisfação das 

necessidades dos clientes em vez dos atributos ou características do produto ou serviço em 

causa.  

Ora, com a especificação do objectivo de comunicação, as empresas procuram 

conseguir uma mudança de atitude dos seus clientes perante o produto ou serviço 

relativamente a qualquer um dos elementos do modelo de hierarquia de efeitos 

(notoriedade, conhecimento, apreciação, preferência, convicção, compra) já referido na 

subsecção 2.3.4. Muito embora este modelo, designado por Kotler et al. (2003) pelos seis 

estados de disposição do comprador no seu processo de decisão, possa não ser 

completamente apropriado para todos os produtos ou serviços é possível avaliar o efeito 

do programas de comunicação em termos de um ou outro elemento para, futuramente, os 
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esforços serem feitos pelas empresas nos elementos mais adequados da referida hierarquia 

(Star e Quelch, 1992), uma vez compreendido o processo de tomada de decisão de compra 

do cliente alvo para o produto ou serviço. 

A compreensão desse processo de tomada de decisões permite que a definição do 

objectivo de comunicação seja orientada pelo tipo de resposta pretendida do cliente ao 

longo da hierarquia de efeitos da comunicação (fase cognitiva, afectiva e 

comportamental), tal como demonstrado na Figura 2.5.4 (Dolan, 2000).  

Em concreto, dois tipos fundamentais de resposta do público-alvo à comunicação 

publicitária são distinguidos (Castro et al., 2002): a exposição do público-alvo (neste caso, 

o número de turistas que procuram a primeira estada no estabelecimento hoteleiro 

localizado numa determinada região de turismo) à mensagem publicitária (do 

estabelecimento hoteleiro), sendo as estratégias correctamente formuladas relativamente à 

cobertura (número de turistas que terão a oportunidade de ver, ler ou ouvir a mensagem 

publicitária, isto é, serão alcançados em relação ao público-alvo) e à frequência mínima 

(número de vezes que o turista será exposto ao meio de comunicação escolhido pelo 

estabelecimento hoteleiro em momentos diferentes do tempo para que o objectivo de 

comunicação seja atingido e, deste modo, o estímulo de marketing produza efeito); a 

atenção captada do cliente (turista) com a consequente valorização da mensagem 

publicitária nos termos previstos pelo anunciante (estabelecimento hoteleiro) que gere um 

comportamento orientado para a reserva da primeira estada (compra). 
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Figura 2.5.4 - Modelo de hierarquia de efeitos da comunicação com uma sequência de 

fases que descrevem a resposta do turista mais envolvido no processo de compra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte - Elaboração própria a partir de Dolan (2000) 
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serviço e a fase para a qual é necessário movê-lo, permitindo assim a definição do 

objectivo de comunicação (Kotler et al., 2003). 

Se o objectivo de comunicação do estabelecimento hoteleiro consistir em estimular 

a procura no mercado emissor de turistas alemães, pretendendo fazer com que o turista 

alemão passe de uma das fases iniciais (Figura 2.5.4) à seguinte, então elaborará um 

programa de comunicação para atrair estes turistas. O mesmo poderá ser feito 

relativamente a outros mercados emissores de turistas, nomeadamente ingleses e 

portugueses. O efeito da comunicação será avaliado pelo número de reservas para primeira 

estada do turista alemão, inglês e português no estabelecimento hoteleiro, possibilitando a 

verificação de este ter ou não atingido o objectivo.  

 

A mensagem publicitária 

 

Segundo Esteban (1999), o conteúdo (o que dizer) e a estrutura (como dizer) da 

mensagem deverá permitir o prosseguimento dos objectivos de comunicação estabelecidos 

e estar adequado com os meios de comunicação escolhidos para alcançar o segmento de 

clientes alvo.  

Na sequência da definição do segmento alvo (sobre quem a comunicação deve ter 

efeito) e do objectivo de comunicação (qual o efeito que se deseja conseguir sobre o 

cliente alvo), a mensagem a enviar ao cliente alvo consiste na estratégia de comunicação 

formulada (copy strategy) que será implementada após a escolha dos meios de 

comunicação, a orçamentação do programa de comunicação e a avaliação do impacto 

previsto deste programa inserido no plano de marketing (Dolan, 2000; Wosinska, 2006). 

Uma vez definida a resposta a esperar da parte do turista alvo pelo estabelecimento 

hoteleiro, conforme objectivo de comunicação antes estabelecido e que ajuda a definir a 
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ideia da mensagem (Santesmases Mestre, 2004), o desenho da mensagem publicitária a 

desenvolver para prosseguir este objectivo é um processo criativo. A mensagem resultante 

deste processo conseguirá, segundo Kotler et al. (2003), despertar a atenção do turista, 

gerar-lhe interesse, provocar-lhe o desejo e conduzi-lo à acção, isto è, à decisão de reserva 

do estabelecimento hoteleiro, inserindo-se no esquema de comportamento do turista 

perante a mensagem conhecido por modelo AIDA já referido na subsecção 2.3.4. Este e 

outros modelos de hierarquia de efeitos da comunicação [por exemplo, o modelo reduzido 

de Howard e Sheth (1969) de resposta do consumidor exposto à mensagem: atenção, 

compreensão, atitude, intenção e compra] são adoptados com esta sequência de fases na 

situação considerada de alto envolvimento de resolução do problema reconhecido de 

alojamento hoteleiro no processo de decisão de compra do turista (reserva para primeira 

estada). 

Não obstante, o efeito de comunicação esperado da mensagem publicitária será 

produzido a partir da inserção da mesma nos meios de comunicação normalmente 

utilizados pelo turista alvo a quem o estabelecimento hoteleiro procura transmitir a ideia, 

isto é, o que tem para oferecer e os benefícios do serviço de alojamento que podem 

interessar a esse turista.  

Deste modo, e segundo Santesmases Mestre (2004), a mensagem publicitária 

permite informar (por exemplo, comunicar o surgimento de um novo serviço, descrever as 

características do serviço, informar sobre os preços, dar a conhecer as promoções de 

venda), persuadir (por exemplo, atrair novos compradores, incrementar a frequência de 

utilização do serviço, criar uma preferência pela marca, propor uma visita a um 

estabelecimento hoteleiro, solicitar uma chamada telefónica, levar o cliente a comprar o 

serviço de imediato) e recordar (por exemplo, manter a notoriedade do serviço, recordar a 

existência, os benefícios e o local de aquisição do serviço). Neste sentido, para a 
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informação ser persuasiva ou estimulante, consideram-se quatro factores fundamentais: a 

credibilidade da fonte da informação, a mensagem (conteúdo: ideia básica a transmitir, 

cujo texto tem um slogan ou frase curta no anúncio que resume a mensagem, como, por 

exemplo, “A memorable moment;” requisitos: captar a atenção, criar interesse, ser 

inteligível, informar, ser credível, convencer sobre o benefício do serviço, induzir a um 

comportamento do receptor, ser recordada), o meio ou veículo de transmissão da 

mensagem, as características do receptor da mensagem (Kotler et al., 2003; Santesmases 

Mestre, 2004).  

Petty e Cacioppo (1986), entre os académicos mais citados, utilizaram o termo 

persuasão especificamente para referirem qualquer alteração de atitude em resultado da 

exposição à comunicação. Quanto ao requisito credibilidade, considerado uma 

componente chave da persuasão, O’Keefe (1990; 2007) define credibilidade como o 

julgamento feito pelo receptor da mensagem que o faz acreditar no comunicador (emissor 

da mensagem). Esta definição permite reconhecer a credibilidade como um fenómeno do 

receptor da mensagem, no caso o turista, pelo que a imagem da fonte da informação (por 

exemplo, estabelecimento hoteleiro, Agência de viagens ou a pessoa que emite uma 

opinião favorável sobre o estabelecimento hoteleiro) na mente do receptor tem sido central 

no estudo da persuasão (por exemplo, Anderson, 1971; Gass e Seiter, 1999; Nabi, 2006), 

permitindo compreender como o turista aceita a informação e decide reservar para 

primeira estada no estabelecimento hoteleiro. Logo, a mensagem publicitária desenvolve 

notoriedade, conhecimento, atitudes favoráveis e intenções de compra do serviço de 

alojamento.  

Por isso, na teoria da comunicação, e tendo presente o modelo de processamento 

da informação, tem sido assumido que alterações no conhecimento conduzem 
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automaticamente a alterações na atitude, as quais conduzem automaticamente a alterações 

no comportamento do consumidor (Flay et al., 1980).  

De acordo com a literatura sobre a aplicação de modelos de cognição ao contexto 

de turismo, que permitam identificar preditores da intenção do turista em adoptar um dado 

comportamento na sequência da exposição à mensagem publicitária (por exemplo, a 

reserva do estabelecimento hoteleiro por contacto directo para primeira estada), realça-se a 

teoria da acção racional (Ajzen e Fishbein, 1980). Esta teoria postula que o 

comportamento do turista está sob controlo da vontade, o qual pode ser explicado pela 

intenção de adoptar determinado comportamento, estando igualmente sob o controlo de 

factores (atitudes positivas ou negativas em relação ao comportamento a adoptar e normas 

subjectivas, isto é, expectativas sobre o desempenho do comportamento em função de 

crenças normativas) que podem influenciar essa intenção.  

Numa extensão desta teoria surge a teoria da acção planeada (Ajzen, 1991) que 

inclui o conceito de “controlo percebido,” sendo este controlo considerado como um 

determinante da intenção e do comportamento com base na assumpção de que a uma 

maior percepção do controlo (em função de crenças de controlo) corresponde uma maior 

probabilidade de que o desempenho de um determinado comportamento tenha o sucesso 

esperado. 

Deste modo, o comportamento de um turista relacionado com o turismo e 

especialmente com a reserva por contacto directo para primeira estada num dado 

estabelecimento hoteleiro localizado numa região de turismo não está apenas dependente 

da vontade do turista, uma vez que esta vontade corresponde também à percepção da 

facilidade ou dificuldade em desempenhar o comportamento quando tem a alternativa de 

reservar por intermédio da Agência de viagens, expondo-se à recomendação do 

estabelecimento hoteleiro feita pela Agência. 
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Uma vez que o turista pode ser exposto à mensagem de várias fontes de 

informação, o seu comportamento insere-se na teoria da integração da informação de 

Anderson (1971). Esta teoria descreve como um indivíduo integra ou combina a 

informação proveniente de várias fontes e faz avaliação, estabelecendo que o indivíduo 

pondera a informação recebida de cada fonte em conformidade com a credibilidade ou 

fiabilidade da fonte, aspecto antes referido. 

 

A escolha dos meios de comunicação publicitária 

 

Os meios de comunicação definidos como os veículos nos quais os anúncios 

(mensagens publicitárias) são inseridos para a sua difusão recebem uma percentagem 

considerável do investimento em publicidade, como principal instrumento de 

comunicação de marketing, em função da sua maior audiência (Castro et al., 2002).  

A escolha dos meios de comunicação é então função da audiência exposta a cada 

meio, dos objectivos de comunicação, da mensagem publicitária, do alcance ou cobertura 

(forma de medir a audiência de um meio pelo número de pessoas expostas à mensagem 

publicitária pelo menos uma vez), da frequência ou repetição (número de exposições ou 

impactos recebidos por uma pessoa alcançada pelo meio) e do orçamento atribuído ao 

programa de comunicação publicitária.  

Assim sendo, cada um dos meios é apropriado em situações distintas (Santesmases 

Mestre, 2004). A utilização apropriada dos meios de comunicação publicitária tem vindo a 

tornar-se um ponto de interesse para a investigação, dada a característica genérica de 

intangibilidade dos serviços como forma de melhorar a comunicação entre a empresa e os 

clientes, uma vez que, segundo Ehrenberg (2000), a publicidade é muitas vezes eficaz mas 
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não existe a evidência de que, por si só, funciona através de uma qualquer forma de 

persuasão ou manipulação do consumidor. 

A escolha e utilização do meio de comunicação publicitária para o estabelecimento 

hoteleiro inserir a mensagem publicitária estará associada com o seu provável impacto, ou 

seja, com o número de vezes que cada um dos turistas que integra a audiência desse meio 

terá a oportunidade de ver, ler ou ouvir a mensagem desse estabelecimento hoteleiro, pois, 

segundo Esteban (1999), nem todos os meios são igualmente eficazes para que a empresa 

consiga transmitir a sua mensagem publicitária e atingir os objectivos de comunicação. 

Para tal, a informação sobre a oferta do serviço, de acordo com Mill e Morrison 

(1998), dirigida a diferentes viajantes em diferentes países deve ser comunicada através de 

diferentes meios de comunicação para alcançar a audiência pretendida. Estes autores 

acrescentam ainda ser importante para a empresa de negócio turístico saber quais os meios 

de comunicação que os diferentes segmentos de turistas alvo preferem para o processo de 

decisão de compra do produto ou serviço turístico, fazendo com que esses meios sejam 

criteriosamente escolhidos no programa de comunicação. Esta preocupação é também 

evidenciada por Häubl e Dellaert (2004), visto que o processo de compra do turista pode 

ser modificado. Tal ocorre pela simples razão do turista ser exposto a muita informação 

inserta nos meios de comunicação, tendo recursos limitados, no que se refere à memória, 

atenção, motivação, para processar essa informação turística, muita desta relacionada com 

regiões de turismo distantes e desconhecidas, envolvendo riscos misturados com as 

sensações que são despertadas. 

A exposição do turista a muita informação resulta das transformações rápidas que 

se têm verificado nos sistemas de reserva dos estabelecimentos hoteleiros, fortemente 

influenciadas pela World Wide Web, os quais facilitam o acesso rápido à informação sobre 
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a oferta do serviço necessária ao processo de decisão de compra do turista (Middleton e 

Clarke, 2001). 

Para além da WEB, o estabelecimento hoteleiro dispõe de outros meios 

apropriados para transmitir a mensagem publicitária ao turista alvo, tais como os meios de 

comunicação de massas (cartazes no exterior, TV, rádio, revistas de circulação geral e 

especializada, jornais), a publicidade no ponto de venda, o correio directo, o telemarketing 

ou a venda pessoal (Star e Quelch, 1992).  

Para alcançar o objectivo de comunicação, o estabelecimento hoteleiro formula a 

sua estratégia de meios (media strategy), com a qual procura escolher a combinação 

eficiente dos meios em função dos custos (custo de inserção da mensagem publicitária por 

mil contactos na audiência alvo ou custo por rating alcançado por um programa de TV ou 

rádio) a suportar com cada um dos diversos meios de comunicação para assegurar que os 

turistas alvo, os quais terão de tomar a decisão de reserva, e os que exercem influência 

nessa decisão sejam expostos à mensagem publicitária do estabelecimento hoteleiro. A 

estratégia de meios é implementada através do plano de meios em termos de compras 

específicas de espaços e datas de inserção das mensagens publicitárias de acordo com as 

características de cada um dos meios de comunicação escolhidos (Dolan, 2000; Kotler et 

al., 2003).  

Segundo Castro (2007), os anunciantes (por exemplo, o estabelecimento hoteleiro, 

a Agência de viagens, a associação empresarial da região de turismo, a instituição pública 

representativa da região de turismo, entre outros) utilizam determinados meios de 

comunicação publicitária (por exemplo, TV, rádio, jornal, revista, internet, cinema, 

material de ponto de venda, outdoor, correio, telefone, entre os mais utilizados) para 

atingirem os seus objectivos de comunicação publicitária. Este autor refere ainda que a 

maior parte do processo de comunicação publicitária é entregue pelo anunciante à Agência 
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de Meios, a qual se dedica exclusivamente ao planeamento e compra de espaço de 

inserção da mensagem nos meios de comunicação publicitária.  

Utilizando as indicações de Castro et al. (2002), Dolan (2000), Henche e Caballero 

(2004) e de Muñoz Oñate (2000), apresentam-se as características dos meios de 

comunicação publicitária mais utilizados: 

TV: meio considerado como o mais potente e persuasivo dos meios de 

comunicação de massas, capaz de conseguir a atenção do consumidor durante a emissão 

de um determinado programa de televisão e enfrentar o problema do “zapping” durante a 

interrupção do programa para o “espaço de publicidade” destinado à mensagem 

publicitária que combina som, imagem, cor e movimento; 

Cinema: meio com características audiovisuais semelhantes às da TV, 

distinguindo-se apenas por proporcionar uma qualidade superior de imagem e som e 

possibilitar um ambiente de observação que permite captar a mensagem publicitária por 

uma audiência limitada em cada uma das regiões de localização da sala de cinema; 

Rádio: meio basicamente de âmbito local com uma clara divisão de audiências, 

representando um custo relativamente baixo para o envio da mensagem publicitária de 

curta duração e repetida segundo uma intensidade e espaços requeridos pelo anunciante, 

sendo apenas ouvida por uma audiência muito concreta com base na palavra, na música e 

nos efeitos especiais; 

Jornal: meio com ampla cobertura local de publicação periódica, permitindo a 

inserção da mensagem publicitária em diversos espaços e secções ou em suplementos e 

constituindo uma fonte de informação para o consumidor principalmente no princípio das 

épocas ou para eventos especiais, o que permite combater a sazonalidade no turismo e na 

ocupação do estabelecimento hoteleiro; 



  89 

  

Revista: meio com melhor qualidade de inserção da mensagem publicitária no 

tratamento da imagem, com elevada flexibilidade de espaço e com mais leitores por cada 

exemplar difundido do que o jornal, o que incrementa a audiência de cada revista em 

relação à sua difusão, apresentando-se nas categorias de genérica ou especializada em 

determinados temas (por exemplo, golfe, correspondendo à noção de segmentação de 

clientes, de acordo com Helfer e Orsoni, 1996), pelo que as mensagens têm um impacto 

visual forte numa audiência bem determinada e passa de mão em mão entre diferentes 

leitores mas com um custo de inserção mais elevado do que o do jornal;  

WEB: com a evolução do sector das telecomunicações nas últimas décadas, a 

Internet tornou-se no núcleo essencial da comunicação de marketing pela facilidade de 

interacção, menor custo por impacto, permanência, velocidade de contacto, mensagem 

personalizada que permite um contacto com o mesmo indivíduo para lhe vender a maior 

quantidade de serviços durante o maior período de tempo possível; 

Vídeo: meio que utiliza as apresentações mais ou menos longas com elevado 

conteúdo informativo, combinando entretenimento e informação, possibilitando a 

comunicação no âmbito do Marketing directo com um sistema interactivo de marketing 

para produzir uma resposta por parte do turista; 

Catálogo: meio de comunicação no âmbito do Marketing directo, tratando-se de 

uma publicação com várias páginas que mostra os produtos ou serviços turísticos para 

venda directa, indicando as suas características e formas de contacto; 

Guia turístico: meio que consiste num guia de informação para a planificação da 

viagem do turista e das suas deslocações na região de turismo a lugares de interesse 

turístico, indicando os recursos turísticos com os aspectos temáticos (por exemplo, 

gastronomia, museus, centro histórico); 



  90 

  

Guia de serviços: meio que consiste num guia de informação com actualização dos 

dados práticos sobre os serviços turísticos em que se centram, principalmente de 

restauração ou de alojamento, indicando as características de cada estabelecimento e os 

preços praticados em cada época do ano, conforme a sazonalidade; 

Folheto: meio que possui uma maior facilidade de edição comparativamente com o 

guia turístico e têm um carácter eminentemente informativo, contendo informação sobre 

os atributos do produto ou serviço turístico e sendo, em muitos casos, a principal fonte de 

informação para o turista, uma vez que este sabe da existência do estabelecimento 

hoteleiro através de imagens do alojamento, do serviço e das actividades que podem ser 

realizadas;  

Telemarketing: consiste em vender o serviço de alojamento pelo telefone, tendo a 

vantagem de ter um carácter bidireccional e imediato, comparativamente com a venda por 

catálogo, o que permite a quem realiza a chamada adaptar a mensagem publicitária em 

função da resposta inicial do receptor da chamada; 

Outdoor: meio exterior estático (por exemplo, Mupis na via pública e na estação 

de metro, cartaz na cabine telefónica, cartaz no posto de paragem de viatura de transporte 

público, placar modular disposto em recinto desportivo descoberto ou para outro evento ao 

ar livre, placar fixo na via pública) ou em movimento (por exemplo, cartaz na viatura de 

transporte público, faixa em avioneta) com a inserção da mensagem publicitária num 

espaço mínimo para atrair a atenção do turista e transmitir informações, necessitando de 

boa imagem, pouco texto com apenas um tema e elevada legibilidade.  
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2.5.3 Avaliação da comunicação publicitária 

 

Nesta investigação abordou-se fundamentalmente a publicidade na subsecção 2.4.1 

por ser um dos principais instrumento de comunicação de marketing, no qual os 

estabelecimentos hoteleiros suportam custos significativos numa percentagem do volume 

de negócios. O cálculo dessa percentagem de custos é utilizado para determinar o 

orçamento de comunicação de marketing, consistindo num método geralmente utilizado 

na indústria hoteleira (Kotler et al., 2003). 

Este método baseia-se no volume de negócios e, como tal, significa que a 

comunicação é função do volume de negócios previsto e não o contrário. Em termos 

teóricos e empíricos não se encontram abordagens que justifiquem a aplicação do método. 

Por isso, a determinação do orçamento em função do resultado previsto permite uma 

ordem de raciocínio que consiste em definir os objectivos de comunicação publicitária de 

acordo com os resultados que o estabelecimento hoteleiro pretende alcançar. 

Desse modo, escolhe-se a eficácia da publicidade como tópico de abordagem nesta 

investigação, escolha essa também justificada pela crítica dos académicos, conforme 

salientado por Castro et al. (2002), ao modo como os orçamentos de comunicação 

publicitária são definidos, uma vez que os profissionais raramente acertam nas suas 

previsões, demonstrando dificuldades em atingirem os objectivos estabelecidos nos 

programas de comunicação publicitária.  

A frase clássica de John Wanamaker em 1885, enquanto chefe de departamento de 

uma empresa, - “Sei que metade da minha publicidade é desperdiçada, mas não sei que 

metade” – utilizada por Castro et al. (2002) e por Kotler et al. (2003), reforça a escolha da 

referida abordagem, uma vez que a publicidade é caracterizada pela forma da mensagem 

que codifica a ideia que o anunciante pretende transmitir, pelo meio ou veículo específico 
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deste instrumento de comunicação utilizado para a transmitir a várias pessoas que 

compõem o alvo a ser alcançado, pelo modo de processar a informação e pela demora na 

resposta do receptor ou consumidor (Santesmases Mestre, 2004).  

Desse modo e tendo em conta o modelo descritivo dos efeitos da comunicação 

sobre a disposição do consumidor em comprar, designado por modelo de hierarquia de 

efeitos nos processos de comunicação (Kotler et al., 2003; Santesmases Mestre, 2004), a 

comunicação é efectiva se e só se o receptor ou consumidor prestar atenção à mensagem, 

compreender a ideia e processar a informação, formar atitudes, desenvolver intenções de 

comportamento e actuar em resposta à mensagem transmitida, tendo esta produzido o 

efeito esperado pela empresa.  

Segundo Santesmases Mestre (2004), o processo de interpretação e retenção da 

informação varia segundo a duração e a frequência de exposição do consumidor, do tipo e 

da quantidade de informação, da forma de apresentação da informação (com ilustrações, 

com texto ou com ambos), da motivação pessoal e da atitude perante a publicidade, o 

estabelecimento e a marca. Por isso, existe a preocupação em encontrar a evidência de que 

a decisão do turista relativamente à reserva para primeira estada no estabelecimento 

hoteleiro se deve principalmente à eficácia da comunicação publicitária veiculada pelo 

estabelecimento. 

Contudo, a decisão do turista esperada pelo estabelecimento hoteleiro (reserva para 

primeira estada) depende do estado de disposição em que o turista se encontra, quando é 

estimulado pela comunicação publicitária, de entre os seis estados associados à decisão do 

turista. Estes seis estados de disposição consistem no reconhecimento do estabelecimento, 

conhecimento dos benefícios do produto alojamento, gosto ou sentimento favorável 

associado às expectativas geradas pelo estabelecimento, preferência numa avaliação de 

alternativas de estabelecimentos conhecidos, convencimento de que existe a promessa de 
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garantia de satisfação, compra ou decisão final (reserva para primeira estada), uma vez 

que o turista considerou não necessitar de mais informação e de não encontrar alguma 

razão para adiar essa decisão (Kotler et al., 2003).  

A comunicação publicitária será então eficaz conforme o estado de disposição em 

que o turista se encontra no processo de tomada de decisão quando procura o serviço de 

alojamento hoteleiro e se for induzido pela publicidade a reservar o estabelecimento 

hoteleiro.  

Mas, como saber que a reserva para primeira estada do turista foi induzida pela 

comunicação publicitária na qual o estabelecimento hoteleiro suporta custos 

significativos? A resposta a esta questão está relacionada com o problema da eficácia da 

comunicação, uma vez que o estabelecimento pode controlar a mensagem e a sua 

transmissão durante um determinado período de tempo através dos meios de comunicação 

(por exemplo, jornais, revistas, catálogos, rádio, TV, WEB, correio directo) por si 

escolhidos e pagos para alcançar os turistas. 

O problema em medir a eficácia da comunicação publicitária do estabelecimento 

hoteleiro decorre da racionalidade limitada no comportamento do turista, da falha de uma 

abordagem científica amplamente aceitável para ultrapassar as incertezas do 

estabelecimento quanto ao impacto da comunicação publicitária no processo de decisão de 

reserva do turista, da dificuldade em determinar os múltiplos factores que induzem a 

decisão de reserva para primeira estada no estabelecimento, da validade e fiabilidade dos 

dados gerados, da adequação da metodologia utilizada.  

Como tal, procurar saber se a publicidade induziu o turista a efectuar a reserva para 

primeira estada no estabelecimento hoteleiro é uma forma deste saber se o turista foi, de 

facto, exposto à mensagem publicitária do estabelecimento, podendo, assim, chegar a 

conclusões sobre a eficácia da comunicação publicitária. Significa saber se a decisão do 
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turista, isto é, a reserva foi ou não induzida pela comunicação publicitária do 

estabelecimento. A eficácia da publicidade surge, deste modo, como um tópico 

considerado bastante importante por um painel de especialistas inquirido quanto às 

perspectivas de investigação em publicidade (Eguizábal, 2007). 

A eficácia da comunicação publicitária é avaliada pelo número de reservas para 

primeira estada no estabelecimento hoteleiro, tendo o turista sido captado por exposição 

aos meios de comunicação nos quais o estabelecimento inseriu a mensagem publicitária.  

Segundo Rossiter e Percy (1997), a exposição do consumidor aos meios de 

comunicação é definida como a oportunidade de ver, ler ou ouvir uma mensagem 

publicitária. Sobre a exposição, os autores indicam os conceitos alcance8, ou seja, 

percentagem da audiência alvo que é exposta, pelo menos uma vez, a uma mensagem 

publicitária/anúncio num meio de comunicação durante um determinado período de 

tempo, e frequência de exposição, isto é, número médio de vezes que a audiência alvo é 

exposta a uma mensagem/anúncio durante um período específico de tempo. 

Verificando-se a reserva pelo turista por efeito da publicidade, como principal 

instrumento de comunicação utilizado pelo estabelecimento hoteleiro, significa que a 

comunicação publicitária foi eficaz, sendo esta eficácia o resultado da eficácia da 

mensagem publicitária do estabelecimento, da eficácia do planeamento de meios de 

comunicação e da correcta elaboração do programa de comunicação publicitária para 

prosseguir os objectivos de comunicação estabelecidos para influenciar o comportamento 

de reserva. 

Com a reserva para primeira estada registada no estabelecimento, afirma-se então 

que existe evidência de que o turista foi captado por efeito da publicidade, significando 

que a mesma foi eficaz caso o turista tenha sido alcançado pela mensagem publicitária do 

                                                 
8 Tradução própria de reach =people+time (Leckenby, 1987). 
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estabelecimento hoteleiro inserta nos meios de comunicação escolhidos no âmbito do 

programa de comunicação publicitária. 

 

2.5.4 Síntese do capítulo 

 

A revisão de literatura foi orientada de acordo com a interacção de elementos que 

podem intervir na reserva para primeira estada do turista no estabelecimento hoteleiro 

relacionada com a sua visita a uma região de turismo e permanência nesta durante algum 

tempo num determinado período do ano, tendo presente a problemática e o objectivo geral 

da investigação indicados no capítulo anterior. Em síntese, a seguinte Figura 2.5.5 

apresenta a interacção dos elementos que intervêm na reserva para primeira estada do 

turista no estabelecimento hoteleiro. 
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Figura 2.5.5 - Interacção de elementos que intervêm na reserva para primeira estada do 

turista no estabelecimento hoteleiro. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Adaptado de Kotler et al. (2003: 201): “Model of Buyer Behavior” e “Factors influencing behavior” e 
de Moutinho (1987: 6; 24): “Elements that Influence Behaviour” e “Travel Decision Model” 
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Salienta-se que o estado da arte sobre a comunicação de marketing na hotelaria e 

sobre o comportamento do turista orientado para a reserva da primeira estada no 

estabelecimento hoteleiro apresenta algumas lacunas no conhecimento, nomeadamente: 

- não se encontra um estudo empírico que evidencie claramente que a reserva para 

primeira estada no estabelecimento hoteleiro foi induzida pela publicidade;  

- nos vários estudos empíricos realizados não é claro se uma determinada compra 

foi induzida pela comunicação word-of-mouth, existindo sim fortes evidências sobre as 

potencialidades desta para influenciar o comportamento do consumidor, destacando-se 

também a sugestão de alguns autores quanto à necessidade de se investigar o 

comportamento de primeira compra de quem recebe uma comunicação word-of-mouth; 

- não se encontra evidência empírica sobre a influência da recomendação do 

estabelecimento hoteleiro feita pela Agência de viagens no comportamento de reserva para 

primeira estada do turista no estabelecimento hoteleiro. 
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CAPÍTULO III – METODOLOGIA DA INVESTIGAÇÃO 

 

3.1 Introdução 

 

De acordo com Sekaran (2003), a produção de conhecimento científico exige a 

aplicação de um método com técnicas adequadas que assegure a exactidão desse 

conhecimento. Assim sendo, é possível afirmar que o estudo do problema de investigação, 

a captação e o processamento da informação para a sua resolução na procura do 

conhecimento, e o alcance do método a utilizar na investigação estão relacionados com a 

orientação metodológica de construção do conhecimento a seguir neste trabalho. Esta 

orientação metodológica tem a ver com a utilização do método científico como um 

instrumento ou conjunto de procedimentos que conduzem o investigador na observação da 

realidade. 

Considerando que a investigação deve aproximar-se de uma determinada corrente 

de pensamento científico e, perante as características do Positivismo, Interpretativismo ou 

abordagem fenomenológica, Pós-positivismo, Construtivismo e Realismo Crítico 

(Caldeira, 1998 e 2000), considera-se que este trabalho apresenta características que, em 

termos metodológicos, se aproximam do Positivismo. 

A abordagem positivista, como forma de concepção da ciência, está presente na 

investigação do turismo (Clark et al., 2003 e Veal, 1997) e na investigação de marketing 

(Hunt, 1991).  

No âmbito da filosofia de marketing, Hunt (2001) sugere que as ciências humanas 

podem tratar o comportamento humano como sendo previsível. Por isso, a utilização da 

teoria do comportamento do consumidor, pressupondo, de certo modo, a previsibilidade 

do comportamento humano é importante para esta investigação, uma vez que possibilita a 
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fundamentação para a verificação ou refutação de hipóteses formuladas sobre a relação 

entre o comportamento de reserva do estabelecimento hoteleiro (por contacto directo com 

o estabelecimento ou por intermédio da Agência de viagens) e a publicidade, a 

comunicação word-of-mouth, a Agência de viagens ou a interacção entre estes últimos três 

factores indicados pelo turista como o tendo levado a fazer a referida reserva. 

Na abordagem positivista, procuram-se regularidades e relações causais entre os 

elementos constituintes do fenómeno em estudo, no qual o investigador não interfere, 

recorrendo à experiência de campo, estudos de campo e a técnicas estatísticas para 

predizer, no domínio dos métodos que os positivistas denominam por científicos. A 

realidade é objectiva e o conhecimento é formado apenas por factos, podendo qualquer 

investigador reproduzir os resultados de outro (Veal, 1997). 

Na presente tese pretende-se testar um conjunto de hipóteses de investigação, as 

quais assentam em relações de causa - efeito entre variáveis. Nestes termos, procura-se 

verificar se a reserva do estabelecimento hoteleiro foi induzida pela publicidade (através 

da mensagem publicitária do estabelecimento hoteleiro vista, lida ou ouvida em 

jornais/revistas, WEB, catálogos ou outros meios), testando estatisticamente uma hipótese 

nula de ausência de efeito significativo desta variável (variável independente) na variável 

reserva (variável dependente). Procura-se do mesmo modo verificar se a reserva do 

estabelecimento hoteleiro foi induzida pela comunicação word-of-mouth, ou seja, através 

de recomendação do estabelecimento hoteleiro feita por pessoa que manifestou uma 

opinião favorável sobre esse estabelecimento e/ou, por último, se foi induzida através de 

recomendação do estabelecimento hoteleiro feita pela Agência de viagens. Assim sendo, a 

presente investigação apresenta características metodológicas próximas da abordagem 

positivista para construir o conhecimento. 
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Esta investigação adopta uma metodologia quantitativa por se pretender identificar 

que factores, de entre publicidade, comunicação word-of-mouth, Agência de viagens, ou a 

interacção destes factores, terão induzido a reserva para primeira estada do turista no 

estabelecimento hoteleiro. Na metodologia quantitativa a realidade é assumida como 

objectiva, o que faz com que se adopte uma visão positivista da ciência, cujas 

características foram expostas anteriormente. A preocupação central consiste na descrição 

e explicação dos fenómenos, procurando relações de causa - efeito e apoiando-se no teste 

de hipóteses para chegar ao conhecimento da realidade. 

Complementarmente, procura-se identificar os principais motivos da estada do 

turista no estabelecimento hoteleiro, o período do ano preferido do turista para fazer 

turismo na região, o período de antecedência da reserva com que o turista soube da 

existência do estabelecimento hoteleiro e as melhorias de informação sugeridas pelo 

turista para facilitar a escolha do estabelecimento, o que é feito através de uma análise 

descritiva de dados no sentido de compreender melhor o contexto da investigação. 

O desenho da investigação ou quadro metodológico tem como referência o método 

hipotético - dedutivo e é iniciado com os cinco elementos básicos do desenho indicados 

por Sekaran (2003): propósito da investigação, tipo de investigação, horizonte temporal, 

unidade de análise e ambiente de investigação. Estes elementos são indicados 

posteriormente e, em continuação à definição do problema e hipóteses de investigação e 

ao contexto da investigação, apresenta-se também neste capítulo mais cinco secções sobre 

caracterização da população e determinação da amostra aleatória, instrumentos e 

procedimentos de recolha e organização de dados, descrição e operacionalização de 

variáveis e procedimentos de análise estatística. 
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3.2 Definição do problema e hipóteses de investigação 

 

3.2.1 Definição do problema de investigação 

 

O problema de investigação deve ser definido sem ambiguidades (Sekaran, 2003), 

assim como contextualizado dentro de um corpo teórico (Dann et al., 1988). Neste 

capítulo apresenta-se a definição do problema com clareza e a formulação de hipóteses de 

investigação, já que, segundo Ghauri et al. (1995), num problema bem definido 

compreende-se claramente o estabelecimento das relações entre duas ou mais variáveis. 

No âmbito desta investigação assume-se o interesse pela reserva para primeira 

estada no estabelecimento hoteleiro, sendo que a mesma apresenta dois modos, ou seja, 

pode ser por contacto directo, entendida esta como a reserva efectuada pelo próprio turista 

ou por outrem (não Agência de viagens) sob as instruções do turista versus reserva por 

intermédio da Agência de viagens (não efectuada por contacto directo).  

De salientar que os custos suportados pelos estabelecimentos hoteleiros com a 

comunicação publicitária, numa percentagem do volume de negócios, abrangendo a 

estratégia de mensagem e a estratégia de meios para a transmissão dessa mensagem ao 

destinatário (turista), são significativamente superiores aos custos suportados com outras 

formas de comunicação (por exemplo, promoção de vendas) e distribuição (por exemplo, 

comissão paga à Agência de viagens) do serviço básico de alojamento. 

No Capítulo I foi traduzida a problemática desta investigação com base nos 

factores que criam expectativas nos estabelecimentos hoteleiros quanto à captação de 

turistas, sendo essas mesmas expectativas avaliadas em termos de custos suportados por 

esses estabelecimentos em publicidade e comissões negociadas com as Agências de 

viagens. Não obstante, efectuada a revisão da literatura no capítulo anterior, destacam-se 
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alguns aspectos que contribuem para a definição do problema. Deste modo, a 

comunicação, enquanto instrumento de Marketing, é utilizada para influenciar a decisão 

de compra, estimulando o reconhecimento da necessidade do turista e o desejo deste em 

satisfazê-la. 

Segundo Mowen e Minor (2003), o estímulo, o qual faz surgir o desejo em 

satisfazer uma necessidade reconhecida pelo turista, parte do próprio turista e provém de 

fontes externas, como seja a mensagem publicitária e a comunicação word-of-mouth. Estas 

fontes externas, nas quais ainda se inclui a recomendação do estabelecimento hoteleiro 

feita pela Agência de viagens, podem induzir o turista a activar um comportamento que o 

conduza à reserva para primeira estada no estabelecimento hoteleiro.  

Para Moutinho (1987), o que mais influi nas decisões de compra dos turistas é a 

informação sobre produtos ou serviços turísticos, uma vez que o turista consulta diferentes 

fontes de informação antes de tomar uma decisão. Já Bettman (1979) e Nola (1976) 

tinham evidenciado que a maioria dos modelos de comportamento do consumidor 

incorpora a busca de informação externa como uma componente importante. Por outro 

lado, através de Gitelson e Crompton (1983) conhece-se a quantidade de tipos de fontes de 

informação utilizadas pelo turista na planificação das suas viagens.  

Também Bieger e Laesser (2004) demonstraram que a escolha do alojamento pode 

explicar significativamente a utilização de várias fontes de informação pelos turistas e 

Muñoz Oñate (2000) referiu que os estabelecimentos hoteleiros, de entre outras 

organizações, suportam custos elevados com o objectivo de comunicarem os benefícios 

dos serviços aos turistas potenciais, isto é, aqueles que pretendem decidir a primeira 

compra.  

Na literatura ficou igualmente evidenciado que as fontes de informação 

fundamentais do turista consistem na publicidade, na comunicação word-of-mouth e na 
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recomendação do estabelecimento hoteleiro feita pela Agência de viagens, as quais 

podem, por sua vez e de forma isolada ou combinada, induzir a reserva para primeira 

estada do turista no estabelecimento hoteleiro. Não obstante, não foi evidenciado por 

nenhum estudo empírico qual das três fontes de informação utilizadas pelo turista induz, 

isto é, tem um efeito estatisticamente significativo em termos da reserva. Ora, esta lacuna 

conduz à necessidade de se investigar o efeito da publicidade, da comunicação word-of-

mouth e da Agência de viagens em termos da decisão de reserva para primeira estada do 

turista no estabelecimento hoteleiro.  

A falta de conhecimento sobre o referido efeito constitui o problema da presente 

investigação, pois, não basta referir que a publicidade tem um papel fundamental no 

reconhecimento top-of-mind da existência do estabelecimento hoteleiro ou do serviço 

turístico por parte do turista para avaliar a eficácia da publicidade por via da informação 

gravada na memória do turista, tal como defendem Butterfield et al. (1998) e Wosinska 

(2005). Continua a não se saber se a reserva para primeira estada é ou não o efeito da 

publicidade, na qual o estabelecimento hoteleiro suportou custos de comunicação 

publicitária, os quais, segundo Iyer et al. (2005), são os mais elevados em Marketing.  

A comunicação word-of-mouth tem assumido elevada importância para a 

investigação no estudo do comportamento do consumidor desde Arndt (1967) e Brooks 

(1958). Segundo Bristor (1990), a comunicação word-of-mouth, devido ao nível de 

credibilidade que atinge, é persuasiva e muito eficaz quando comparada com a 

publicidade, tendo Haywood (1989) salientado que a habilidade do fornecedor de serviços 

turísticos em ir ao encontro das expectativas dos turistas é o principal factor no qual a 

comunicação word-of-mouth é baseada, sendo cada vez mais importante na hospitality 

industry, tal como referem Storbacka et al. (1995).  
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Ainda assim, não é evidente que a reserva para primeira estada seja induzida, isto 

é, se traduza num efeito estatisticamente significativo da comunicação word-of-mouth em 

vez de ser induzida pela publicidade. Tal está em concordância com a sugestão de 

Wangenheim e Bayón (2004), quanto à necessidade de se investigar o efeito da 

comunicação word-of-mouth em termos de comportamento de primeira compra. 

Segundo Garcia-Falcon e Medina-Muñoz (1999), a Agência de viagens é 

considerada como a via mais eficaz de manter as vendas de alojamento. Não obstante, 

também neste instrumento de Marketing não existe evidência empírica sobre o efeito 

estatisticamente significativo da recomendação do estabelecimento hoteleiro feita pela 

Agência de viagens em termos de reserva para primeira estada. 

Assim sendo, o problema de investigação pode ser justificado pelo interesse em se 

estudar a eficácia da comunicação de marketing, abrangendo fundamentalmente os três 

instrumentos de comunicação antes referidos e que são utilizados pelos turistas como as 

principais fontes de informação, através da avaliação do efeito de cada instrumento em 

termos de reserva para primeira estada do turista no estabelecimento hoteleiro. Interessa 

igualmente, no caso da publicidade, associar os meios de comunicação publicitária 

utilizados pelo turista com a reserva, caso o efeito da publicidade se mostre 

estatisticamente significativo, e, no caso da comunicação word-of-mouth, associar os 

modos de recomendação utilizados pelo turista com a reserva, caso o efeito da 

comunicação word-of-mouth se mostre estatisticamente significativo. 

Face à falta de evidência empírica na literatura, formula-se então a seguinte 

questão fundamental do problema de investigação: 

Qual o factor, de entre a publicidade, a comunicação word-of-mouth e a Agência 

de viagens, ou da sua interacção, que terá induzido a reserva para primeira estada do 

turista no estabelecimento hoteleiro? 
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3.2.2 Hipóteses de investigação 

 

Na revisão de literatura procuram-se respostas concretas para a questão 

fundamental do problema de investigação, ou seja, uma evidência empírica sobre qual das 

três fontes de informação – publicidade, comunicação word-of-mouth e recomendação da 

Agência de viagens - utilizadas pelo turista o induziu, isto é, teve um efeito 

estatisticamente significativo em termos da decisão de reserva para primeira estada no 

estabelecimento hoteleiro. Deste modo, significa que é possível afirmar que as três fontes 

de informação do turista coincidem rigorosamente com os instrumentos da comunicação 

de marketing dos estabelecimentos hoteleiros se, cada um por si só ou combinados, 

tiverem efeitos estatisticamente significativos em termos da reserva.  

Saber se as fontes de informação utilizadas pelo turista correspondem aos 

instrumentos de comunicação escolhidos pelo estabelecimento hoteleiro é relevante, já 

que, segundo Castro et al. (2002), a comunicação constitui um processo com o qual as 

empresas procuram modificar o comportamento dos consumidores através dos 

instrumentos da comunicação de marketing. Por isso, segundo Iyer et al. (2005), as 

empresas têm uma forte necessidade de procurarem a eficácia da comunicação, ajustando 

os seus planos de meios aos objectivos de comunicação e justificando cada euro gasto com 

o número de reservas para primeira estada efectivado.  

Muñoz Oñate (2000) já havia salientado as dificuldades em avaliar o impacto 

comunicativo dos meios de comunicação publicitária, uma vez que os consumidores estão, 

de acordo com o autor, cada vez mais bem informados, originando a transferência de 

recursos para outros instrumentos de comunicação alternativos. Ora, também Kotler et al. 

(2003) entendem que existe um processo de comunicação em que o ponto de início 

consiste na avaliação de todas as interacções potenciais entre os turistas e o 
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estabelecimento hoteleiro na transmissão e recepção da informação sobre o serviço básico 

de alojamento, bem como do serviço aumentado. Por essa razão, o estabelecimento 

hoteleiro define um programa de comunicação publicitária para influenciar o 

comportamento de reserva do turista através da mensagem publicitária e do meio de 

comunicação, o que, segundo Esteban (1999), procura criar impacto no turista exposto, 

podendo despertar-lhe o interesse pelo serviço de alojamento. 

Contudo, se o custo de um programa de comunicação é o mais elevado do 

marketing mix, então as decisões estratégicas de comunicação, tendo em atenção a 

eficiência de custos, conduzem à escolha dos meios de comunicação publicitária e da 

intensidade de contacto com os segmentos alvo de turistas pelo estabelecimento hoteleiro, 

a qual é definida em função dos custos e da eficácia esperada da comunicação, conforme 

salientam Star e Quelch (1992).  

Assim sendo, a falta de evidência empírica sobre a eficácia da comunicação 

publicitária avaliada pelo seu efeito em termos da reserva para primeira estada do turista 

no estabelecimento hoteleiro e, portanto, a necessidade de se contribuir para a avaliação da 

referida eficácia, conduz então à formulação da seguinte hipótese de teste: 

H1: A publicidade tem um efeito estatisticamente significativo em termos da 

reserva para primeira estada do turista no estabelecimento hoteleiro. 

 Por outro lado, Petty e Cacioppo (1986) consideram a credibilidade como uma 

componente chave da persuasão e apresentam a definição de credibilidade como o 

julgamento feito pelo receptor da mensagem (turista) que o faz acreditar no emissor da 

mensagem (por exemplo, pessoa que emite uma opinião favorável sobre o estabelecimento 

hoteleiro), fundamentalmente quando o turista fica a saber da existência do 

estabelecimento hoteleiro e, simultaneamente, toma conhecimento dos seus atributos e 

benefícios por via da recomendação feita por pessoa que emite opinião favorável. Na 
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teoria da comunicação tem sido assumido que alterações no conhecimento conduzem 

automaticamente a alterações na atitude, as quais, segundo Flay et al. (1980) conduzem 

automaticamente a alterações no comportamento. Nestes termos, em conformidade com 

Zeithaml et al. (2006), o turista é cada vez mais influenciado pela opinião pessoal dos 

outros, o que torna a comunicação word-of-mouth um instrumento fundamental para as 

empresas de prestação de serviços, em geral, e para o estabelecimento hoteleiro, em 

particular, no âmbito desta investigação. 

Vários autores (por exemplo, Barsky e Labagh, 1992 e Yucelt e Marcella, 1996) 

evidenciam que os clientes satisfeitos com o serviço prestado poderão recomendá-lo a 

potenciais clientes por via da comunicação word-of-mouth. Assim sendo, se essa 

recomendação for eficaz na activação do comportamento que conduza à decisão de reserva 

para primeira estada do turista no estabelecimento hoteleiro, então pode afirmar-se que 

produziu efeito. Não obstante, existe uma falta de evidência empírica sobre a referida 

eficácia, pelo que se formula a seguinte hipótese de teste: 

H2: A comunicação word-of-mouth tem um efeito estatisticamente significativo em 

termos de reserva para primeira estada do turista no estabelecimento hoteleiro. 

Segundo Chan e Wong (2006), a comunicação entre o estabelecimento hoteleiro e 

o turista também é estabelecida quando este contacta com a Agência de viagens para obter 

informações sobre viagens e preços. Sobre a influência da Agência de viagens como fonte 

de informação, Hudson et al. (2001) consideram a recomendação do estabelecimento 

hoteleiro feita pela Agência como uma influência chave nas decisões dos que viajam e 

procuram informações junto à Agência de viagens. 

Ainda assim, tal como se verifica nos casos da publicidade e da comunicação 

word-of-mouth, não existe evidência empírica sobre a eficácia da recomendação do 

estabelecimento hoteleiro feita pela Agência de viagens avaliada pelo seu efeito em termos 
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da reserva para primeira estada do turista no estabelecimento hoteleiro. Por isso, formula-

se a seguinte hipótese de teste: 

H3: A recomendação do estabelecimento hoteleiro feita pela Agência de viagens 

tem um efeito estatisticamente significativo em termos da reserva para primeira estada do 

turista no estabelecimento hoteleiro. 

Tal como ficou evidenciado na literatura, uma vez que o turista pode ser exposto à 

mensagem nas várias fontes de informação, o seu comportamento insere-se na teoria da 

integração da informação de Anderson (1971), a qual descreve como a informação é 

combinada, sendo posteriormente ponderada pelo turista em conformidade com a 

credibilidade e a fiabilidade da fonte. Contudo, também neste caso, não existe evidência 

empírica sobre a eficácia dessa combinação avaliada através do seu efeito em termos de 

reserva da primeira estada do turista no estabelecimento hoteleiro. Dito isto, formula-se a 

seguinte hipótese de teste: 

H4: Existem efeitos estatisticamente significativos da interacção entre a 

publicidade, a comunicação word-of-mouth e a recomendação do estabelecimento 

hoteleiro feita pela Agência de viagens em termos da reserva para primeira estada do 

turista nesse estabelecimento. 

As hipóteses de investigação estão sujeitas a teste estatístico para verificação 

empírica, através da análise do número observado de reservas para primeira estada do 

turista no estabelecimento hoteleiro a partir das respostas desse turista a quatro questões 

principais (perguntas nº 3, 4, 5 e 6 do questionário constante do Anexo II) e as quais se 

associam às hipóteses de investigação antes referidas nos seguintes aspectos: 

- como o turista fez a reserva do estabelecimento hoteleiro, podendo a resposta ser 

uma de duas: por contacto directo com o estabelecimento hoteleiro (reserva efectuada pelo 

próprio turista ou por outrem (não Agência de viagens) sob as instruções do turista, ou por 
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intermédio da Agência de viagens (reserva efectuada pela Agência sob as instruções do 

turista); 

- o que induziu o turista a reservar o estabelecimento hoteleiro, podendo a resposta 

ser uma ou a combinação de várias, de entre publicidade, comunicação word-of-mouth e 

recomendação da Agência de viagens. 

 

3.3 Contexto da investigação 

 

Para controlar melhor a investigação, esta limita-se geograficamente a cinco 

estabelecimentos hoteleiros sitos na região de turismo do Arade (Algarve), zona de praias 

de Alvor e dos Três Irmãos, pertencentes ao maior grupo económico português de 

hotelaria, por um lado, e demograficamente aos turistas com reserva para primeira estada 

nesses estabelecimentos, por outro. 

No âmbito do Turismo, importa então caracterizar a região de turismo do Arade 

(Algarve). Trata-se de uma região de turismo que abrange os municípios de Portimão, 

Lagoa, Silves e Monchique, os quais têm no rio Arade e na respectiva bacia hidrográfica 

um importante recurso a juntar aos que a seguir são referidos. Inseridos nesta região, o 

conjunto de cinco estabelecimentos hoteleiros está localizado na proximidade da extensa 

zona das praias de Alvor e dos Três Irmãos e da típica vila piscatória do Alvor9, concelho 

de Portimão. 

De acordo com a Agência do Arade (2004:10), “Os recursos são a base de toda a 

indústria turística, quando transformados em atracções, e são a chave para a atractividade 

e crescimento do turismo. São o fulcro da motivação de quem visita esta região e 

representam o núcleo central do que se poderá chamar o produto core do Destino 

                                                 
9 Texto com informação em http://www.visitalgarve.pt . Acedido no dia 15 de Maio de 2007. 
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ARADE. (…) esses recursos fundamentais são: a excelência dos seus recursos ambientais; 

a diversidade do seu património histórico, cultural e etnográfico; a riqueza da sua 

gastronomia; a diversidade de eventos e pequenos recursos desenvolvidos…” 

A opção pelos cinco estabelecimentos na presente investigação resulta da sua 

posição de destaque no que respeita as taxas de ocupação por quarto registadas nos cinco 

primeiros meses de 2007, comparativamente com as taxas de ocupação registadas na 

região do Algarve e no País, incluindo Açores e Madeira, conforme se verifica na seguinte 

Tabela 3.3.1 para os anos de 2005, 2006 e 2007. 

 

Tabela 3.3.1 - Taxas de ocupação por quarto nos estabelecimentos hoteleiros (valores em 

percentagem) 

Anos--� 2007 2006 2005 

Meses 
País 
(*) 

Algarve 

Grupo 
no 

Alvor 
(**) 

País 
(*) 

Algarve 

Grupo 
no 

Alvor 
(**) 

País 
(*) 

Algarve 

Grupo 
no 

Alvor 
(**) 

Janeiro 38,9 39,0 53,06 36,7 36,9 51,88 37,8 36,8 62,4 
Fevereiro 44,2 49,5 62,80 44,9 49,7 60,18 46,5 51,3 79,4 
Março 56,5 62,9 72,37 51,4 56,9 59,62 54,5 62,8 81,2 
Abril 63,0 63,5 68,49 64,3 65,8 67,30 56,3 54,6 59,0 
Maio 65,4 68,8 60,19 64,5 66,8 67,33 58,8 62,9 58,8 
Fonte – Elaboração própria. (*) Inclui Açores e Madeira. (**) Dados fornecidos pelo grupo económico ao 
qual os cinco estabelecimentos hoteleiros pertencem. Os cinco estabelecimentos estão localizados na região 
de turismo do Arade (Algarve), na extensa zona de praias de Alvor e dos Três Irmãos. 
Fonte de dados referentes ao País e Algarve: Ministério da Economia e da Inovação. Turismo de Portugal. 
Estudos e Estatísticas. Informação Estatística Mensal. 
http://www.turismodeportugal.pt/Português/conhecimento/Pages/Conhecimento.aspx acedido em Abril e 
Junho de 2007. 
 

Nos contactos entre o turista e os fornecedores de serviços encontra-se o 

estabelecimento hoteleiro, o qual se identifica com o tipo de serviço prestado para 

satisfação da necessidade de alojamento para primeira estada do turista nesse 

estabelecimento. 
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Para o ITP10, o estabelecimento hoteleiro é “o empreendimento turístico destinado 

a proporcionar, mediante remuneração, serviço de alojamento e outros serviços acessórios 

ou de apoio, com ou sem fornecimento de refeições”, classificando os estabelecimentos 

hoteleiros em seis grupos e respectivas categorias: Hotéis com categorias de 5, 4, 3, 2 e 1 

estrelas; Hotéis - Apartamentos (aparthotéis) com categorias de 5, 4, 3 e 2 estrelas; 

Pensões com categorias de Albergaria, 1ª, 2ª e 3ª; Estalagens com categorias de 5 e 4 

estrelas; Motéis com categorias de 3 e 2 estrelas; Pousadas. 

Esta classificação é apresentada a título meramente indicativo, visto que, para esta 

investigação feita no âmbito da comunicação de marketing, a categoria do estabelecimento 

hoteleiro não é considerada como um factor que possa induzir a reserva para primeira 

estada do turista no estabelecimento hoteleiro, sendo a dita categoria uma variável da 

oferta turística relacionada com a tipologia do produto turístico, segundo a OMT (2001). 

No âmbito do Marketing, o consumidor, neste caso o turista, é o elemento central 

das relações de troca, ou seja, é a pessoa que vai utilizar o produto ou o serviço colocado à 

sua disposição pelas empresas e vai avaliar de uma forma mais ou menos directa os 

atributos e benefícios desses produtos ou serviços para a satisfação das suas necessidades 

(Kotler et al., 2003).  

Neste sentido, a referência ao turista é feita relativamente às suas motivações para 

decidir a reserva para primeira estada no estabelecimento hoteleiro que corresponde à sua 

preferência, de entre alternativas das quais dispõe de informações para avaliação inserida 

no processo de decisão de reserva, e não às suas características gerais de turista que viaja e 

permanece na região de turismo do Arade (Algarve).  

                                                 
10 Glossário do Instituto de Turismo de Portugal, em 
http://www.iturismo.pt/ift_glossario_01.asp?lang=pt&canal=8&slot=28&glossario=2&letra=E , acedido no 
dia 25 de Setembro de 2006. 
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Considerando então as motivações, tal como referido no parágrafo anterior, 

salienta-se que o motivo de estada do turista no estabelecimento hoteleiro, o período do 

ano preferido deste para fazer turismo, o período de antecedência da reserva com que o 

turista soube da existência do estabelecimento hoteleiro, assim como a informação na 

mensagem publicitária e na recomendação do estabelecimento feita pela Agência de 

viagens no sentido de facilitar a decisão de escolha do estabelecimento, constituem os 

dados que permitem contextualizar a presente investigação. Deste modo, esses dados 

definem as circunstâncias que acompanham a decisão de reserva para primeira estada do 

turista no estabelecimento hoteleiro, tal como se encontrará descrito no Capítulo IV – 

Descrição do Trabalho Empírico. Relativamente ao período de antecedência da reserva, 

recorre-se à estatística χ2 para testar se a antecedência com que o turista tomou 

conhecimento da existência do estabelecimento hoteleiro é independente do modo de 

reserva, no prosseguimento do objectivo que será indicado na Tabela 3.10.1. 

 

3.4 Propósito da investigação 

 

O propósito da investigação depende do estádio de desenvolvimento em que o 

conhecimento sobre um determinado tópico de investigação se encontra (Sekaran, 2003). 

Conforme o estádio de desenvolvimento do conhecimento, temos quatro tipos de estudos 

que definem a natureza do trabalho de investigação: estudo exploratório, descritivo, teste 

de hipóteses e estudo de caso (Sekaran, 2003).  

Deste modo, o propósito da investigação poderá ser de natureza exploratória 

quando pouco se sabe sobre a situação em estudo e se pretende, a partir de uma fase de 

observação da realidade e da reflexão profunda sobre essa realidade, gerar hipóteses 
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alternativas susceptíveis de serem ensaiadas em estudos posteriores. Neste caso, o 

investigador comporta-se mais como um “explorador” (Sánchez, 1999). 

O propósito poderá ser de natureza descritiva, quando se procura realizar 

essencialmente uma medição precisa de uma ou várias variáveis de interesse numa 

situação (Sekaran, 2003), numa população definida ou numa amostra da população, 

delineando, ordenando, condensando e codificando toda a informação sobre um sujeito, 

objecto, fenómeno ou parcela da realidade (Sánchez, 1999). Dados quantitativos 

(frequências, média, desvio padrão, etc.) são necessários a este tipo de estudos. 

O propósito poderá também assumir a natureza de estudo de caso, o qual permite 

compreender uma situação ou fenómeno de modo aprofundado. A escolha do investigador 

constitui a estratégia de investigação para o propósito exploratório, descritivo ou 

explicativo, a que Yin (2003) chamou de estudo de caso exploratório, estudo de caso 

descritivo e estudo de caso explicativo. Ainda segundo Yin (2003), estas estratégias, cada 

uma com vantagens e desvantagens, seguem uma lógica e são diferentes maneiras de 

recolher e analisar as evidências empíricas. 

Nesta investigação o propósito fundamental é o teste de hipóteses, assumindo a 

natureza de estudo explicativo, cuja função principal é a de proporcionar uma 

compreensão do fenómeno que se investiga. Segundo Sánchez (1999), a explicação é o 

nível mais profundo da investigação e consiste na determinação das causas (razões de ser) 

e dos efeitos (consequências) de um fenómeno, através da verificação de uma ou mais 

hipóteses. A investigação para o teste de hipóteses trata de verificar o conteúdo 

explicativo de cada uma dessas hipóteses através de procedimentos adequados ao 

propósito de investigação. 

Tal como antes referido, esta investigação procura testar hipóteses, realizando, para 

o efeito, um estudo empírico baseado em dados recolhidos em cinco estabelecimentos 
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hoteleiros situados na região de turismo do Arade (Algarve). A escolha destes cinco 

estabelecimentos hoteleiros deveu-se fundamentalmente às seguintes razões: 

1- Relativa facilidade de acesso aos dados. 

2- Existência de um ambiente natural de investigação nos cinco estabelecimentos; 

3- Os estabelecimentos pertencem ao maior grupo económico português de hotelaria 

com estratégias de marketing explícitas. 

4- Os estabelecimentos estão localizados na mesma zona de praias de Alvor e dos 

Três Irmãos na região de turismo do Arade (Algarve). 

5- Os programas de comunicação de marketing são idênticos para os cinco 

estabelecimentos, verificando-se uma integração da comunicação nos âmbitos da 

estratégia de mensagem (copy strategy) e da estratégia de meios (media strategy). 

6- A captação de clientes é efectuada nos mesmos mercados emissores com destaque 

para os países de residência habitual Alemanha, Inglaterra e Portugal dos turistas 

com reserva para primeira estada nos meses de Janeiro a Maio de 2007. 

Em paralelo, como já se referiu, apresenta-se também uma análise descritiva de algumas 

variáveis medidas no instrumento de recolha de dados (inquérito por questionário) a fim 

de melhor caracterizar o fenómeno em estudo. 

 

3.5 Tipo de investigação 

 

 Sekaran (2003) refere que os estudos podem ser essencialmente causais ou 

correlacionais. Um estudo causal implica estabelecer uma relação de causa – efeito entre 

variáveis. Existe uma relação causal quando uma variação da variável explicativa produz 

uma variação na variável dependente, uma vez controlados todos os efeitos de outros 

possíveis factores causais (Santesmases Mestre, 2005). Por outras palavras, procura-se 
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determinar o efeito de variáveis explicativas na variável dependente, ceteris paribus. 

Nestes termos, esta investigação aproxima-se de um estudo causal quando se postula, por 

exemplo, que a reserva do estabelecimento hoteleiro por contacto directo para primeira 

estada do turista nesse estabelecimento (efeito) foi induzida pela publicidade através da 

mensagem publicitária do estabelecimento hoteleiro vista ou lida na WEB (causa), 

mantendo constantes as restantes variáveis (comunicação word-of-mouth e recomendação 

pela Agência de viagens).  

Por sua vez, o estudo correlacional é geralmente desenvolvido quando se procura 

aferir a relação entre duas variáveis, sendo que a correlação não implica causalidade. 

Neste contexto, existem vários coeficientes, adaptados à natureza dos dados, que 

permitem medir o grau de correlação entre duas variáveis (Pestana e Gameiro, 2003).  

Em síntese, os dois tipos de estudos são utilizados para estudar fenómenos através 

do estabelecimento de relações, mas diferem no método utilizado, dado que o estudo 

causal permite analisar o efeito de uma ou mais variáveis (independentes) numa ou mais 

variáveis (dependentes), ceteris paribus, e o estudo correlacional procura estabelecer e 

quantificar relações entre variáveis, sem que tal implique causalidade. Deste modo, 

assume-se que a presente investigação consiste num estudo de natureza causal.  

Na utilização do método para se estabelecer uma relação de causalidade deve 

procurar-se satisfazer três condições (Malhotra e Birks, 2003): (1) variação concomitante, 

isto é, uma variação observada na causa deverá originar uma variação sistemática no 

efeito, pelo que a causa X e o efeito Y ocorrem juntos ou variam juntos da maneira 

prevista pela hipótese de investigação formulada; (2) ordem de ocorrência das variáveis no 

tempo, ou seja, a causa deve preceder o efeito, sendo que a verificação do atributo (causa) 

deve ocorrer antes ou em simultâneo com o efeito (por exemplo, não se pode esperar que 

uma exposição do turista à mensagem publicitária do EH ocorrida após a reserva para 
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primeira estada no estabelecimento hoteleiro tenha produzido efeito nessa reserva, caso 

tenham sido eliminados todos os possíveis factores de causalidade); (3) eliminação de 

outros factores ou variáveis de possível causalidade, ou seja, a variação verificada no 

efeito não deve poder ser atribuída a outros factores para além da causa, uma vez que a 

ausência desses outros factores deve permitir evidenciar estatisticamente que o factor ou 

variável em estudo é a única explicação causal possível da ocorrência do acontecimento 

associado à variável dependente.  

 

3.6 Horizonte temporal 

 

 De acordo com Sekaran (2003) o estudo pode ser seccional quando os dados se 

referem a um dado momento no tempo e a determinadas variáveis, embora a recolha 

desses dados possa ser efectuada por uma ou mais vezes, e pode ser longitudinal quando 

os dados recolhidos se referem a mais de um momento no tempo. 

 A presente investigação utiliza dados recolhidos com referência às reservas para 

primeira estada dos turistas nos cinco estabelecimentos hoteleiros (EH1, EH2, EH3; EH4 

e EH5) no período de Janeiro a Maio de 2007, logo, é um estudo seccional. 

 

3.7 Unidade de análise 

 

 As unidades de análise são indivíduos, organizações ou outras entidades, cujas 

respostas para as variáveis independentes são analisadas (Malhota e Birks, 2003). Assim 

sendo, a unidade de análise da presente investigação é o turista com reserva para primeira 

estada num dos cinco estabelecimentos hoteleiros com mensagem publicitária inserta nos 

meios de comunicação e com acordos comerciais estabelecidos com as Agências de 
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viagem para a distribuição do produto alojamento. Salienta-se que esses meios constam 

dos Planos de Comunicação de Marketing dos cinco estabelecimentos hoteleiros (EH1, 

EH2, EH3, EH4, EH5) com a designação de jornais e/ou revistas, WEB, catálogos e 

outros meios. Não se pretende fazer uma investigação sobre a audiência de meios e, por 

essa razão, não se apresenta o detalhe com a designação comercial de cada suporte 

abrangido por cada um daqueles meios. 

Cada um dos cinco estabelecimentos hoteleiros surge nesta investigação como 

fonte de dados, fornecendo uma lista com indicação do país de residência do turista, o seu 

endereço de e-mail e o tipo de estada (primeira ou repetição). 

 

3.8 Ambiente de investigação 

 

 O ambiente de investigação está relacionado com o grau de intervenção do 

investigador no local onde o fenómeno em estudo se desenvolve (Sekaran, 2003). Nesta 

investigação, o investigador não interfere no ambiente onde decorre o fenómeno em 

estudo, uma vez que o inquérito é administrado pelos cinco estabelecimentos hoteleiros 

para a recolha de dados do turista com reserva para primeira estada em cada um desses 

estabelecimentos localizados na região de turismo do Arade (Algarve), concretamente na 

zona de praias de Alvor e dos Três Irmãos. 

 

3.9 Caracterização da população e determinação da amostra aleatória 

 

Relativamente aos cinco estabelecimentos hoteleiros nos quais os dados para a 

investigação são recolhidos, sabe-se que 60,52% (6.910) das suas reservas totais (11.418), 

durante os cinco primeiros meses de 2007 (representando 3/5 da considerada época baixa), 
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foram efectuadas para primeira estada do turista, configurando uma situação de primeira 

compra, com a seguinte distribuição por país de residência habitual (dados recolhidos nos 

estabelecimentos): 

Alemanha – 4,72% (539 / 11.418) 

Inglaterra – 33,14 % (3.784 / 11.418) 

Portugal – 22,66 % (2.587 / 11.418) 

As 6.910 reservas para primeira estada do turista nos cinco estabelecimentos 

hoteleiros constituem a população ou universo desta investigação. Salienta-se que a 

informação dos estabelecimentos sobre o país de residência é posteriormente confirmada 

através do questionário respondido pelos turistas, visto que, na fase da recolha das listas 

de e-mail dos turistas para a realização do inquérito existiam algumas dúvidas sobre se o 

país de residência habitual (dado necessário para a amostra aleatória) coincidia com a 

nacionalidade e morada registada, conforme constava da base de dados de reservas dos 

clientes dos estabelecimentos. 

Significa que, por exemplo, se poderia estar perante uma reserva efectuada por um 

turista de nacionalidade inglesa mas com residência habitual em Portugal. Esta situação é 

particularmente importante para a formação dos grupos aleatórios ou séries de 

questionários, evitando colocar uma reserva de um turista de nacionalidade inglesa na lista 

do país Inglaterra, uma vez que este turista foi provavelmente exposto à mensagem 

publicitária em Portugal pelo facto de aqui residir habitualmente.  

 Na Tabela 3.9.1 seguinte é apresentada a dimensão da população de turistas ou 

universo desta investigação, isto é, o número de turistas com reserva para primeira estada 

em cada um dos cinco estabelecimentos hoteleiros identificados por EH1, EH2, EH3, 

EH4, EH5, durante cinco meses (de Janeiro a Maio de 2007).  
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A cada turista corresponde uma reserva registada, pelo que o referido universo é 

traduzido pelo total de reservas repartidas por país de residência (Alemanha, Inglaterra e 

Portugal) dos turistas. Esses estabelecimentos estão localizados na região turística do 

Arade (Algarve), próximos da zona de praias de Alvor e dos Três Irmãos. 

 

Tabela 3.9.1 - População de turistas (universo da investigação) com reserva para primeira 

estada (número total por EH e por país de residência habitual) 

Estabelecimentos hoteleiros 

País de 

residência 
EH1 EH2 EH3 EH4 EH5 

Total por 

país de 

residência 

% 

Alemanha 86 181 179 6 87 539 7,80 

Inglaterra 689 1389 1204 168 334 3784 54,76 

Portugal 518 864 862 85 258 2587 37,44 

Total por 

EH 
1293 2434 2245 259 679 6910 100,00 

% 18,71 35,22 32,49 3,75 9,83 100,00  

Fonte – Elaboração própria com os dados obtidos junto de cada um dos estabelecimentos hoteleiros (EH). 
 

No cálculo da dimensão da amostra objecto de análise (turistas com reserva para 

primeira estada no estabelecimento hoteleiro) considera-se que a sua dimensão máxima 

com correcção de continuidade para populações finitas é obtida com base nos seguintes 

pressupostos: 

1) Aplicação da fórmula de cálculo da dimensão da amostra extraída de populações finitas, 

quando não se conhece o valor inicial de π, com utilização da fórmula seguinte (Newbold 

et al. , 2003:725): 
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2) N = dimensão da população ou universo desta investigação = 6910 turistas com reserva 

para primeira estada nos cinco estabelecimentos hoteleiros (EH1; EH2; EH3; EH4; EH5), 

entre os meses de Janeiro e Maio de 2007 (total da Tabela 3.9.1); 

3) π = 0,5 (valor máximo considerado quando não se possui a estimativa inicial da 

proporção π de elementos da população ou universo desta investigação de dimensão N 

com um determinado atributo (Newbold et al., 2003:299), sendo esse atributo medido com 

respostas que assumem o valor 1=reserva por CD ou 0=não reserva por CD, isto é, reserva 

por intermédio da Agência de viagens; 

4) Intervalo de confiança: 95%; 

5) B = margem de erro = 5%; 

6) Zα/2 = 1,96 (valor obtido na tabela da distribuição normal padrão em Newbold et al., 

2003:780), admitindo uma aproximação da distribuição de dados à normal padrão N (0,1) 

antes da recolha de dados. 

Resulta então a dimensão mínima da amostra com correcção de continuidade para 

populações finitas de n = 364. Esta dimensão ultrapassa o mínimo sugerido por Hill e Hill 

(2005) para a utilização de análises multivariadas, segundo a qual n = 15k, sendo k o 

número total de variáveis explicativas12.  

Considerando n = 364, adoptou-se então uma percentagem prevista de não 

respostas aos questionários na ordem de 53,85%, visto ter sido esta a obtida nos inquéritos 

de satisfação habitualmente realizados pelos cinco estabelecimentos hoteleiros, via e-mail. 

                                                 
11 Uma fórmula idêntica foi adoptada por Antunes (2004:242) na sua Tese de doutoramento, na 
especialidade de Marketing. 
12 Como se irá demonstrar na subsecção 3.12.2 serão considerados 7 regressores. Logo, aplicada esta regra, 
obtém-se uma dimensão mínima de 15 x 7 = 105, resultado inferior ao obtido para a dimensão da amostra 
(364) com recurso à fórmula de Newbold et al. (2003). 
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Assim, e a fim de acautelar o problema das não respostas, procedeu-se a uma correcção do 

valor da amostra para 560 casos, isto é, 364 * (100%+53,85%) = 560 casos.  

Utilizando proporções idênticas às obtidas na Tabela 3.9.1, apresenta-se a Tabela 

3.9.2 com a amostra aleatória de 560 reservas para primeira estada dos turistas nos EH. 

Por exemplo, o número de reservas indicado na célula de cruzamento da coluna “EH1” 

com a linha “Alemanha” da Tabela 3.9.2 resulta de números retirados da Tabela 3.9.1 para 

efectuar o cálculo de 7 reservas (86 / 6910 x 560). Os restantes números de reservas a 

extrair aleatoriamente da população ou universo da investigação são obtidos de igual 

modo. 

 

Tabela 3.9.2 - Amostra aleatória de turistas com reserva para primeira estada (número 

total por EH e por país de residência habitual) 

Estabelecimentos hoteleiros 

País de 

residência 
EH1 EH2 EH3 EH4 EH5 

Total por 

país de 

residência 

 

% 

Alemanha 7 14 14 0 7 42 7,50 

Inglaterra 56 113 98 14 27 308 55,00 

Portugal 42 70 70 7 21 210 37,50 

Total por 

EH 
105 197 182 21 55 560 100,00 

% 18,75 35,18 32,50 3,75 9,82 100,00  

Fonte - Elaboração própria. 

 

 Na comparação das Tabelas 3.9.1 e 3.9.2 verificam-se ligeiras diferenças nas 

percentagens totais, quer em relação aos estabelecimentos hoteleiros (coluna) quer em 
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relação aos países de residência (linha), devido a arredondamentos e acertos para a 

dimensão de cada uma das séries de questionários. Estas diferenças resultam dos cálculos 

indicados na Tabela 3.9.3 e que, simultaneamente, demonstram os valores indicados nas 

células “País-EH” da Tabela 3.9.2. 

 

Tabela 3.9.3 - Demonstração das diferenças de cálculos 

País de 

residência 
EH1 EH2 EH3 EH4 EH5 

Alemanha 

86/6910 

*560= 

6,97 (7) 

181/6910 

*560= 

14,67 (14) 

179/6910 

*560= 

14,50 (14) 

6/6910 

*560= 

0,49 (0) 

87/6910 

*560= 

7,05 (7) 

Inglaterra 

689/6910 

*560= 

55,84 (56) 

1389/6910 

*560= 

112,57 (113) 

1204/6910 

*560= 

97,57 (98) 

168/6910 

*560= 

13,62 (14) 

334/6910 

*560= 

27,07 (27) 

Portugal 

518/6910 

*560= 

41,98 (42) 

864/6910 

*560= 

70,02 (70) 

862/6910 

*560= 

69,86 (70) 

85/6910 

*560= 

6,89 (7) 

258/6910 

*560= 

20,91 (21) 

Totais 105 197 182 21 55 

Fonte - Elaboração própria. Os valores dentro de (   ) são valores arredondados e que constam da Tabela 3.9.2. 
 

 Verifica-se então que a amostra é extraída por país de residência, em cada 

estabelecimento hoteleiro (EH). Assim, cada país e estabelecimento hoteleiro estão 

devidamente representados na amostra de turistas com reserva para primeira estada. Essa 

representatividade resulta do facto de na amostra ser mantida a mesma percentagem de 

turistas com reservas para primeira estada por país de residência e EH verificada na 

população ou universo desta investigação. 
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3.10 Instrumentos e procedimentos de recolha e organização de dados 

 

3.10.1 Estrutura do questionário 

 

 Existem muitos fenómenos que são explicados por mais de uma variável 

explicativa, independente ou factor. A presente investigação estuda o efeito de três 

factores explicativos principais (publicidade, comunicação word-of-mouth e Agência de 

viagens), numa variável dependente (reserva para primeira estada do turista no EH). 

Contudo, e como já se referiu, também é importante combinar as categorias ou 

modalidades dos vários factores, de modo a criar efeitos de interacção na variável 

dependente (Peña, 2002). Para estudar o efeito dos factores foram formuladas as hipóteses 

de investigação a partir da revisão de literatura e dos objectivos estabelecidos, tendo estes 

sido indicados no Capítulo I. 

 O questionário constante do Anexo II foi estruturado com base nos dados 

necessários para testar as hipóteses de investigação. As colunas da Tabela 3.10.1 têm os 

títulos coincidentes com as perguntas colocadas no questionário, as quais permitem medir 

cada uma das variáveis que serão descritas e operacionalizadas na subsecção seguinte 

(Tabela 3.11.1). Na Tabela 3.10.1 destacam-se as três primeiras colunas que se relacionam 

com o objectivo principal da investigação. As restantes quatro colunas indicam as 

respostas procuradas para prosseguir os objectivos relacionados com o contexto da 

investigação. 
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Tabela 3.10.1 - Estrutura do questionário 

Reserva 
feita por: 
(1) 

O que levou o turista a reservar o EH: 
(2) 

 
Que meio de 
comunicação foi 
utilizado 
(3) 

Tempo de 
antecedência 
da reserva com 
que soube da 
existência do 
EH (4) 

Indicação do 
motivo 
principal da 
estada no EH 
(5) 

Indicação do 
período do ano 
preferido para 
fazer turismo 
na região 
(6) 

Que melhorias de 
informação sugere para 
facilitar a escolha do EH 
(7) [Nota: comparar o 
preenchimento das células 
com o da coluna (2) e 
estabelecer a 
correspondência] 

Publicidade: variável explicativa ou independente que 
induz a reserva através da mensagem publicitária do 
EH inserta nos meios de comunicação utilizados pelo 
turista, conforme célula da direita. 

Jornais e/revistas; 
WEB; Catálogos; 
Outros meios  

Resposta aberta 

Comunicação word-of-mouth: variável explicativa ou 
independente que induz a reserva através de 
recomendação do EH feita por pessoa que manifestou 
uma opinião favorável sobre esse EH, conforme 
célula da direita. 

Pessoa de relação 
próxima com ou sem 
uma estada anterior no 
EH; 
Outra pessoa com ou 
sem uma estada anterior 
no EH. 

Resposta aberta 

Contacto 
directo  
ou por 
intermédio 
da Agência 
de viagens 
(não contacto 
directo) 

Agências de viagens: variável explicativa ou 
independente que induz a reserva através da 
recomendação do EH. 

 

Menos de 1 
mês; 
1 mês; 
2 meses; 
3 meses; 
4 meses; 
5 meses; 
6 meses; 
Mais de 6 e 
menos de 12 
meses; 
12 meses ou 
mais. 

Resposta aberta Resposta aberta 

Resposta aberta 

Objectivos relacionados com o contexto da investigação: 

Objectivos 

Objectivo principal da investigação: 
Identificar o factor, de entre publicidade, comunicação word-of-mouth, Agência 
de viagens e sua interacção, que induz a reserva por contacto directo para 
primeira estada, com uma probabilidade mais elevada, isto é, determinar que 
variável explicativa ou interacção de variáveis discrimina os turistas entre os que 
reservaram por CD e os que não reservaram por CD. 

Associar o 
tempo de 
antecedência 
com o modo de 
reserva. 
 

Identificar os 
principais 
motivos da 
estada do turista 
no EH. 

Identificar os 
períodos do ano 
preferidos do 
turista para fazer 
turismo na 
região. 

Identificar as melhorias de 
informação inserida na 
mensagem publicitária e 
prestada na recomendação 
de Agência de viagens, por 
sugestão do turista. 

Fonte - Elaboração própria. 



125 

 

3.10.2 A recolha de dados por questionário 

 

O questionário foi desenhado em formulário electrónico na aplicação 

FreeOnlineSurvey em http://www.freeonlinesurvey.com. Neste site, as listas de endereço 

de e-mail dos turistas com reservas registadas por país de residência (Alemanha, Inglaterra 

e Portugal) foram criadas na forma de “base de dados”, tendo os questionários 

devidamente codificados (ver Anexos III e IV) sido gravados para cada lista na respectiva 

língua, dois cuidadosamente traduzidos, um em alemão e outro em inglês.  

Esse processo permitiu o envio automático dos questionários e a recolha das 

respostas através da mesma aplicação numa ligação com o site do grupo económico a que 

os cinco EH pertencem, através do seu endereço de e-mail “estudos de turismo” 

especificamente criado para o inquérito. 

Este método foi adoptado com base nas suas vantagens potenciais: 

- os métodos de inquérito por e-mail e de inquérito on-site ajudam a reduzir os 

custos da investigação (Weible e Wallace, 1998); 

- permitem a obtenção de resposta rápida (Litvin e Kar, 2001); 

- possibilitam a obtenção de uma elevada qualidade nas resposta (Kaplowitz et al., 

2004); 

- possibilitam um fácil acompanhamento do processo (Oppermann, 1995). 

Após o desenho do questionário procedeu-se ao seu teste prévio de compreensão e 

ensaio do referido processo de aplicação, o qual consistiu nas seguintes fases, segundo 

recomendação de Hill e Hiil (2005) e de Rada (2001): 

- recolha de opiniões sobre a estrutura e compreensão do questionário junto de 

professores universitários e de especialistas da indústria hoteleira; 
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- obtenção da colaboração de vinte turistas com características idênticas às da 

amostra do inquérito principal, ou seja, com reserva para primeira estada num dos cinco 

estabelecimentos hoteleiros (EH2), nos primeiros cinco meses de 2007 e com o país de 

residência Portugal, o qual faz parte do conjunto dos três países de residência dos turistas 

integrados na amostra aleatória retirada do universo desta investigação. 

A esses turistas foi solicitado na terceira semana de Abril de 2007 que 

respondessem e fizessem observações quanto a possíveis dúvidas suscitadas na 

interpretação das questões. Solicitou-se ainda para manifestarem a disponibilidade para 

responderem a um novo questionário transformado pelas alterações sugeridas com o 

preenchimento face às dúvidas de interpretação das questões, caso fossem eventualmente 

considerados na amostra aleatória dos turistas a inquirir, devendo ficar com uma cópia 

gravada das respostas dadas para posterior preenchimento do questionário definitivo.  

Este questionário, na versão de teste, foi respondido em apenas dois dias. O 

período curto de resposta ao questionário só foi possível dada a facilidade de 

preenchimento em formulário electrónico, tendo o pedido de preenchimento sido 

efectuado por e-mail e a submissão do questionário preenchido efectuada igualmente por 

e-mail. Esta verificação preliminar da compreensão do questionário por parte dos 

inquiridos e das respostas dadas no preenchimento originou a necessidade de alteração do 

texto da pergunta nº 6. Salienta-se que, destes turistas inquiridos, apenas quatro ficaram 

incluídos na amostra aleatória do inquérito principal. 

Numa única fase, um questionário administrado pelos cinco estabelecimentos 

hoteleiros foi utilizado como instrumento de inquérito e enviado por e-mail aos 560 

turistas da amostra aleatória que reservaram cada um desses estabelecimentos para 

primeira estada, entre Janeiro e Maio de 2007, e que manifestaram previamente a sua 
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disponibilidade para colaborarem com esta investigação, conforme descrito a seguir nos 

procedimentos inerentes ao processo de amostragem. 

A referida amostra aleatória foi extraída da população de 6.910 turistas com 

reserva para primeira estada, a qual constitui o universo desta investigação. O inquérito 

incidiu sobre os turistas destes três países por serem os que registavam maior número de 

reservas efectuadas para primeira estada, representando cerca de 75% (6.910) da 

população de turistas com reserva para primeira estada (9.312), entre os meses de Janeiro 

a Maio de 2007. 

Os questionários finais, em três línguas - alemão, inglês e português – para serem 

respondidos pelos turistas das amostras aleatórias dos países de residência habitual 

Alemanha, Inglaterra e Portugal, encontram-se no Anexo II.  

Foram então adoptados os seguintes procedimentos inerentes ao processo de 

amostragem aleatória para a recolha dos dados: 

1) Obtenção da lista de reservas mensais para primeira estada dos turistas em cada 

um dos cinco estabelecimentos hoteleiros, entre Janeiro e Maio de 2007, com indicação do 

país de residência e do endereço de e-mail de cada turista constante da lista.  

2) Separação dos turistas por país de residência (Alemanha, Inglaterra, Portugal) 

em cada um dos cinco estabelecimentos, originando três novas listas, uma para cada país. 

Atribui-se um número sequencial dos endereços de e-mail de cada uma destas três listas 

de países de residência habitual, conforme Tabela 3.10.2, a partir da Tabela 3.9.1 da 

secção 3.9. 
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Tabela 3.10.2 - Numeração das listas de endereços de e-mail por país de residência 

habitual e estabelecimento hoteleiro (EH) 

País de residência 
habitual 

EH 
Quantidade de 
endereços de e-

mail 

Numeração da 
listas 

Quantidade de 
números a extrair 

aleatoriamente 

Alemanha 86 1 a 86 7 

Inglaterra 689 1 a 689 56 

Portugal 

1 

518 1 a 518 42 

Alemanha 181 1 a 181 14 

Inglaterra 1389 1 a 1389 112 

Portugal 

2 

864 1 a 864 70 

Alemanha 179 1 a 179 14 

Inglaterra 1204 1 a 1204 98 

Portugal 

3 

862 1 a 862 70 

Alemanha 6 1 a 6 0 

Inglaterra 168 1 a 168 14 

Portugal 

4 

85 1 a 85 7 

Alemanha 87 1 a 87 7 

Inglaterra 334 1 a 334 28 

Portugal 

5 

258 1 a 258 21 

Fonte - Elaboração própria. 

 

3) Extracção de uma amostra aleatória por país de residência em cada 

estabelecimento, utilizando a lista mensal de cada um dos EH referida em 1). Os números 

aleatórios são obtidos através da função RANDbetween do Microsoft EXEL 2003. Os 

números extraídos aleatoriamente, aos quais correspondem os endereços de e-mail 

constam da Tabela “Números de séries de questionários” do Anexo IV.  

4) Para assegurar o sucesso na obtenção das respostas, os estabelecimentos 

hoteleiros enviaram um e-mail a cada um dos turistas incluídos na amostra definida, 

solicitando a disponibilidade dos turistas para colaborarem nesta investigação através do 

preenchimento de questionário a enviar posteriormente. 



  129 

  

A esse e-mail responderam 486 turistas (86,8%) manifestando a sua 

disponibilidade para colaborarem na investigação, não se tendo obtido qualquer resposta 

da parte de 74 turistas (13,2%), conforme Tabela 3.10.3. 

 

Tabela 3.10.3 - Distribuição do número de turistas que não respondeu ao e-mail dos 

estabelecimentos hoteleiros. 

País de residência EH1 EH2 EH3 EH4 EH5 

Alemanha 4 3 2 1 2 

Inglaterra 9 11 8 5 6 

Portugal 5 3 7 5 3 

Fonte - Elaboração própria. 

 

6) Para juntar aos 486 turistas da amostra aleatória inicialmente extraída, os quais 

já tinham manifestado a sua disponibilidade, foram adicionados aleatoriamente 74 turistas 

do universo desta investigação, tendo sido enviado a estes um e-mail pelos 

estabelecimentos hoteleiros. Destes turistas foram obtidas as respostas com a manifestação 

de disponibilidade para colaborarem nesta investigação através do preenchimento de 

questionário a enviar posteriormente, tendo-se completado a amostra de 560 turistas. 

Embora não fosse necessário obter a resposta de disponibilidade por parte de 74 turistas, 

uma vez que a resposta já obtida por parte de 486 seria suficiente, ainda assim foi 

considerado que a manifestação de disponibilidade para responder a um questionário a 

enviar posteriormente, sem que o turista soubesse qual o teor das questões, não 

representava uma certeza de preenchimento e envio do questionário dentro do período de 

tempo previsto para a conclusão do processo de inquérito. Deste modo, continuou-se com 

o procedimento inicialmente previsto por uma questão de cautela relativamente às não 

respostas, admitindo-se a totalidade das respostas, embora se reconheça não ser necessário 

face ao valor calculado na subsecção anterior. 
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7) Após a confirmação da disponibilidade desses 560 turistas foram adoptados os 

restantes procedimentos de codificação e envio dos questionários, os quais constam dos 

Anexos II, III e IV. 

8) Desde o envio dos questionários (início da última semana de Maio de 2007, 

abrangendo as reservas registadas para primeira estada nesta semana) até ao momento 

considerado para o encerramento do processo de recolha de dados por questionário (final 

da primeira semana de Junho de 2007) decorreram duas semanas. Este prazo foi 

considerado bastante razoável para a obtenção dos dados, considerando a facilidade com 

que decorreu a fase de teste do questionário.  

9) No fim de cada uma das duas semanas antes referidas para o inquérito foram 

verificadas as respostas dadas. No final da primeira semana foram então obtidos 381 

questionários perfeitamente preenchidos, representando 68% do total de 560 admitidos, e 

os restantes 179 foram obtidos no decurso da segunda semana, após um reforço de pedido 

de resposta por e-mail, os quais representam 32% do total de questionários submetidos. 

10) A ausência de resposta em tempo útil e a resposta dada a um pedido de reforço 

podem constituir uma fonte de enviesamento de dados (Fowler, 1993). Por isso, o cuidado 

de comparar as respostas obtidas após o pedido de reforço (179) com as respostas obtidas 

na sequência do pedido inicial (381) aquando do início do processo de obtenção de dados.  

Na presente tese recorre-se à estatística de teste do 2χ  para testar se duas amostras 

são idênticas em termos de cada variável de interesse (reserva, publicidade, comunicação 

word-of-mouth, Agência de viagens), ou seja, para verificar se as frequências observadas 

diferem significativamente das frequências esperadas no caso de independência entre as 

variáveis. No caso em análise, utilizou-se como variável de análise a reserva para primeira 

estada. 



  131 

  

Para testar a hipótese nula (H0) de não existência de associação estatisticamente 

significativa entre a pertença a cada sub - amostra e uma determinada variável explicativa 

ou independente, é necessário verificar os pressupostos para o aplicação do teste de 

independência do 2χ . Estes pressupostos são os seguintes: o número de observações n > 

30; todos os valores esperados serem superiores a 1; pelo menos 20% dos valores 

esperados não serem inferiores a 5. 

Com a verificação destes pressupostos e caso H0 seja verdadeira, a variável 

aleatória 
2( )2 r c Oij Eij

Eiji j
χ

−
= ∑∑  (estatística de teste) tem uma distribuição assimptótica 

qui-quadrado com (r-1) (c-1) graus de liberdade (g.l.), em que Oij = frequências 

observadas; Eij = frequências esperada; r = número de linhas; c = número de colunas 

(Newbold et al., 2003). Deste modo, considerando α = 0,05, os dados contêm evidência 

estatística para se tomar a decisão de não rejeitar H0, se o 2χ  calculado for inferior a 

2
[( 1)( 1), ]r c

χ
α− −

 tabelado ou, de forma equivalente, se o valor-p > α em termos de cada 

uma das variáveis de interesse.  

Procura-se então a evidência estatística que permite afirmar se as duas amostras de 

381 e 179 casos pertencem ou não à mesma população ou universo da investigação através 

da análise do sentido de variação das reservas entre o grupo de reserva por CD e o grupo 

de reserva por intermédio de AV (não efectuada por CD). Logo, são realizados quatro 

testes do 2χ , um para cada uma das variáveis de interesse (reserva, publicidade, 

recomendação, Agência de viagens). Verificando-se então que estes testes conduzem à 

não rejeição da hipótese de independência, o que permite juntar os dados das duas sub – 

amostras por existir evidência estatística de pertencerem à mesma população, os dados de 

cada uma das amostras são somados para permitir o trabalho com a amostra aleatória de 
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560 casos ou reservas para primeira estada do turista no estabelecimento hoteleiro. Caso 

se verifique que pelo menos um desses quatro testes não conduz à rejeição da hipótese de 

independência, então não existe evidência empírica de que os dados das duas sub - 

amostras pertençam à mesma população, pelo que só se poderá realizar o trabalho 

empírico com os dados da primeira amostra de 381 casos, em vez dos 560 antes referidos. 

 

3.11 Descrição e operacionalização das variáveis 

 

Na ligação entre as hipóteses de investigação, os métodos de investigação e os 

métodos de análise de dados, a descrição e operacionalização das variáveis devem estar 

convenientemente estabelecidas para o teste dessas hipóteses. Deste modo, é necessário 

definir com rigor o conceito ao qual a variável está associada e a escala de medida para a 

escolha adequada da técnica estatística que permita efectuar a análise estatística dos dados. 

Na perspectiva da operacionalização de variáveis para prosseguir o objectivo 

principal, as Tabelas 3.11.1 e 3.11.2 mostram então os conceitos incluídos nas hipóteses 

de investigação, a dimensão desses conceitos, as variáveis associadas, a respectiva escala 

de medida e os dados obtidos para a análise estatística, a qual permite testar as hipóteses. 

As variáveis resultam directamente do questionário aplicado aos turistas, conforme 

referenciado na secção 3.9. 
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Tabela 3.11.1 - Operacionalização das variáveis de interesse 

Conceito incluído 

nas hipóteses de 

investigação 

Dimensão do conceito Variável 

Escala de medida 

(valores associados à 

resposta do inquirido) 

Dado obtido 

Reserva para 

primeira estada no 

EH 

Indicação do modo 

como o turista inquirido 

fez a reserva para a sua 

primeira estada no EH 

Reserva 

Nominal ou binária 

1- Por contacto 

directo com o EH 

0- Por intermédio de 

Agência de viagens, 

isto é, não por 

contacto directo. 

Reserva por CD 

 

Reserva por 

intermédio de AV 

(não reserva por 

CD) 

Publicidade do EH 

Indicação explícita de 

que a publicidade 

induziu o turista a 

efectuar a reserva do 

EH 

Publicidade 

Nominal ou binária 

1-Induz a reserva 

0-Não induz a 

reserva 

Reserva induzida 

ou não pela 

publicidade ao EH 

Comunicação 

word-of-mouth 

Indicação explícita de 

que a recomendação 

induziu o turista a 

efectuar a reserva do 

EH 

Recomendação 

Nominal ou binária 

1-Induz a reserva 

0-Não induz a 

reserva 

Reserva induzida 

ou não pela 

recomendação 

Agência de 

viagens 

Indicação explícita de 

que a Agência de 

viagens induziu o 

turista a efectuar a 

reserva do EH 

Agência de viagens 

Nominal ou binária 

1-Induz a reserva 

0-Não induz a 

reserva 

Reserva induzida 

ou não pela 

Agência de viagens 

Fonte - Elaboração própria. CD = Contacto directo; AV = Agência de viagens. EH = Estabelecimento hoteleiro.  
 

 Na formulação das hipóteses de investigação foi admitido que a publicidade induz 

a reserva através da mensagem publicitária do estabelecimento hoteleiro inserta nos meios 

de comunicação utilizados pelo turista. Assim sendo, o conceito “meios de comunicação” 

referente à variável explicativa “Publicidade” incorporada na hipótese é detalhado 

especificamente por: jornais e/ou revistas; WEB; catálogos; outros meios, conforme 

consta da Tabela 3.11.2. Estes meios de comunicação foram assinalados explicitamente 

pelo turista ao terem visto, lido ou ouvido a mensagem publicitária do estabelecimento 

hoteleiro após terem assinalado que foi a publicidade que os levou a reservarem o 

estabelecimento.  
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De igual modo, os turistas terão que indicar se a recomendação induz a reserva, 

sendo que a recomendação do estabelecimento hoteleiro pode ter sido feita por pessoa de 

relação próxima ou por outra pessoa que manifestou opinião sobre esse estabelecimento. 

O conceito “modo de recomendação” referente à variável explicativa “Recomendação” 

incorporada na hipótese é detalhado especificamente por: pessoa de relação próxima com 

estada anterior no estabelecimento hoteleiro; pessoa de relação próxima sem estada 

anterior no estabelecimento hoteleiro; outra pessoa com estada anterior no estabelecimento 

hoteleiro; outra pessoa sem estada anterior no estabelecimento hoteleiro, conforme consta 

da Tabela 3.11.2. Também na recomendação o turista indica explicitamente o tipo de 

pessoa de relação próxima ou outra pessoa que manifestou opinião favorável do 

estabelecimento hoteleiro.  
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Tabela 3.11.2 - Detalhes das variáveis explicativas Publicidade e Recomendação de 

pessoa, não da Agência de viagens 

Variável Conceito Detalhe do conceito 

Escala de medida 

(valores associados à 

resposta do turista) 

Nominal ou binária 

Dado obtido 

Jornais e/ou revistas 
1-Assinalado 

0-Não assinalado 

WEB 
1-Assinalado 

0-Não assinalado 

Catálogos 
1-Assinalado 

0-Não assinalado 

Publicidade 

Meio de comunicação no 

qual o turista inquirido 

viu, leu ou ouviu a 

mensagem publicitária do 

EH. 

Outros meios 
1-Assinalado 

0-Não assinalado 

Indicação do(s) 

meio(s) de 

comunicação através 

do qual a publicidade 

induziu o turista a 

reservar o EH para 

primeira estada. 

Pessoa de relação 

próxima com estada 

anterior no EH. 

1-Assinalado 

0-Não assinalado 

Pessoa de relação 

próxima sem estada 

anterior no EH. 

1-Assinalado 

0-Não assinalado 

Outra pessoa com 

estada anterior no 

EH. 

1-Assinalado 

0-Não assinalado 

Recomendação 

Modo de recomendação 

por via do qual o turista 

inquirido obteve uma 

opinião favorável do EH. 

Outra pessoa sem 

estada anterior no 

EH. 

1-Assinalado 

0-Não assinalado 

Indicação do tipo de 

pessoa que emitiu 

opinião favorável 

sobre o EH na 

comunicação 

ocorrida através de 

recomendação do 

EH. 

Fonte - Elaboração própria. 

 

Para além das variáveis explicativas e do seu detalhe, cuja operacionalização já foi 

indicada nas Tabelas 3.11.1, 3.11.2 anteriores, existem outras variáveis para 

operacionalizar no contexto da investigação, tal como é apresentado na Tabela 3.11.3. 
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Tabela 3.11.3 - Operacionalização de outras variáveis no contexto da investigação 

Conceito relativo à 

ao contexto de 

investigação 

Dimensão do conceito Variável 

Escala de medida 

(valores associados à 

resposta do inquirido) 

Dado obtido 

Conhecimento do 

EH 

Indicação do tempo de 

antecedência da reserva 

com que o turista 

inquirido soube da 

existência do EH pela 

primeira vez. 

Tomar conhecimento 

do EH. 

Ordinal 
Menos de 1 mês; 
1 mês; 
2 meses; 
3 meses; 
4 meses; 
5 meses; 
6 meses; 
Mais de 6 e menos 
de 12 meses; 
12 meses ou mais. 

Tempo de 

antecedência da 

reserva com que o 

turista tomou 

conhecimento do EH 

pela primeira vez. 

Motivo principal da 

estada. 

Indicação do motivo 

principal da estada do 

turista que reservou o 

EH. 

Motivo principal da 

estada no EH 
Nominal. 

Motivo principal da 

estada no EH 

reservado. 

Período do ano para 

fazer turismo 

Indicação do período do 

ano preferido do turista 

para fazer turismo na 

região de turismo do 

Arade (Algarve), zona de 

praias de Alvor. 

Período do ano para 

fazer turismo. 
Nominal. 

Período do ano 

preferido do turista 

para fazer turismo na 

região de turismo do 

Arade (Algarve), 

zona de praias de 

Alvor. 

Melhoria de 

informação na 

mensagem 

publicitária ao EH 

Indicação das melhorias 

de informação obtida 

pelo turista através da 

mensagem publicitária 

para facilitar a escolha do 

EH 

Melhoria de 

informação na 

mensagem 

publicitária ao EH 

Nominal. 

Melhoria de 

informação na 

mensagem 

publicitária ao EH 

Melhoria de 

Informação na 

mensagem de 

recomendação do 

EH pela Agência de 

viagens 

Indicação das melhorias 

de informação obtida 

pelo turista através da 

mensagem de 

recomendação do EH 

pela Agência de viagens. 

Melhoria de 

Informação na 

mensagem de 

recomendação do EH 

pela Agência de 

viagens 

Nominal. 

Melhoria de 

informação na 

mensagem de 

recomendação do EH 

pela Agência de 

viagens. 

Fonte - Elaboração própria. 
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3.12 Procedimentos de análise estatística 

 

3.12.1 Escolha da técnica de análise 

 

Através desta investigação empírica procura-se estimar o efeito de um conjunto de 

variáveis explicativas e das suas interacções na variável dependente “reserva para primeira 

estada do turista no EH”, fazendo inferência e testes sobre os parâmetros desconhecidos 

que traduzem esses efeitos, considerando o conjunto dos dados observados de cinco 

estabelecimentos hoteleiros. Esta análise assentará na estimação de um modelo de 

regressão logística (logit).  

A análise é, de certo modo, complexa, pois, tal como será explicado na subsecção 

seguinte, existem múltiplas interacções cujos efeitos na variável dependente (reserva para 

primeira estada do turista no EH) devem ser objecto de análise (Peña, 2002). O interesse 

na utilização de um modelo logit assenta basicamente nos seguintes motivos (Hair et al., 

2001): 

1) permite modelar fenómenos em que a variável dependente é binária; 

2) é uma técnica genérica e robusta, pois a sua aplicação é apropriada a várias situações de 

investigação, permitindo operar quer com regressores quantitativos quer com regressores 

dummy; 

3) não pressupõe a normalidade multivariada do conjunto dos regressores, sendo este um 

pressuposto, por exemplo, da análise discriminante que também permite modelar variáveis 

dependentes binárias; 

4) é uma técnica com bastantes semelhanças relativamente à regressão linear múltipla. 
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3.12.2 Variável dependente e regressores do modelo de regressão logística 

 

Quanto à variável dependente é necessário ter a certeza de que essa variável 

fornece informação útil sobre o processo em estudo e em relação às variáveis explicativas 

a escolha recai sobre as que se considera serem factores potenciais por terem efeito sobre a 

variável dependente (Montgomery, 2005).  

Nesta investigação, a variável dependente consiste na reserva para primeira estada 

do turista em cada um dos cinco estabelecimentos hoteleiros (EH1, EH2, EH3, EH4, 

EH5), sendo essa reserva observada através do modo como é efectuada, podendo sê-lo por 

contacto directo com o estabelecimento hoteleiro [reserva efectuada pelo próprio turista ou 

por outrem (não Agência) sob as instruções do turista] ou por intermédio da Agência de 

viagens (reserva efectuada pela Agência de viagens sob as instruções do turista). Esta 

variável será operacionalizada através de uma variável dummy, assumindo o valor “1” se a 

reserva foi efectuada por CD e o valor “0” se, pelo contrário, foi efectuada por intermédio 

da AV. 

As variáveis explicativas ou independentes, também designadas por factores que 

podem induzir a reserva, consistem na publicidade, na recomendação e na Agência de 

viagens. 

As variáveis explicativas nominais, as suas modalidades, o número inicial de 

regressores dummy para representar essas modalidades, as categorias de referência de cada 

regressor dummy (categoria identificada com o valor “1” pelo regressor), bem com as 

correspondentes designações constam da Tabela 3.12.1.  
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Tabela 3.12.1 - Variáveis explicativas nominais, categorias relevantes e regressores dummy. 

Variáveis 
explicativas 

nominais 
Categorias relevantes 

Número de 
regressores 

a definir 

Categorias identificadas 
com o valor “1” 

Designação do 
regressor dummy 

Significado das variáveis dummy 

A publicidade 
induziu a reserva 

Publicidade 
A publicidade não 
induziu a reserva 

1 
A publicidade induziu a 

reserva 
P 

P assume o valor “1” se a publicidade induziu a reserva para 
primeira estada do turista no EH, efectuada por CD, através da 
mensagem publicitária desse EH vista ou lida pelo turista nos 4 
meios considerados, e o valor “0” se a publicidade não induziu a 
reserva através da mensagem publicitária do EH. 

A recomendação 
induziu a reserva 

Recomendação 
A recomendação não 

induziu a reserva 

1 
A recomendação induziu a 

reserva R 

R assume o valor “1” se a recomendação de pessoa que 
manifestou opinião favorável do EH induziu a reserva para 
primeira estada do turista nesse EH, efectuada por CD, e assume o 
valor “0” no caso contrário. 

AV induziu a reserva  
Agência de 
viagens AV não induziu a 

reserva 

1 AV induziu a reserva do EH AV 

AV assume o valor “1” se a AV induziu a reserva para primeira 
estada do turista no EH, efectuada por CD, através de 
recomendação desse EH feita pela AV ao turista, e assume o valor 
“0” no caso contrário. 

Fonte - Elaboração própria. Adaptado de Valle (1995). 
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No entanto, para incorporar j variáveis explicativas nominais num modelo de 

regressão, a primeira com r, a segunda com s e a j-ésima com z categorias, é necessário 

definir r*s*…*z - 1 regressores dummy (Hardy, 1993). Deste modo, as variáveis 

explicativas P – Publicidade, R – Recomendação e AV - Agência de viagens, cujas 

categorias relevantes constam da Tabela 3.12.1, são incorporadas no modelo de regressão 

com a definição de um total de 2*2*2-1=7 regressores dummy. Relativamente a todos os 

regressores, o código “1” indica a verificação do atributo a que a variável se refere e o 

valor “0” a ausência desse atributo. Dos sete regressores, três são os indicados na Tabela 

3.12.1 e os restantes são efeitos de interacção entre esses três regressores originais. 

A introdução de efeitos de interacção destas variáveis permite que existam acções 

mútuas entre variáveis explicativas sobre a variável dependente (reserva para primeira 

estada no EH), tal como é indicado explicitamente pelo turista numa resposta múltipla, 

evidenciando que o efeito produzido por uma determinada variável explicativa está 

associado ao nível (valor) em que se encontrem as outras duas variáveis explicativas. 

Deste modo, por exemplo, o efeito da publicidade de induzir ou não a reserva do 

estabelecimento hoteleiro pode diferir por ser moderado pela variável explicativa R, pela 

AV ou por ambas.  

Uma interacção de efeitos existe quando o efeito de uma variável independente 

principal na variável dependente difere consoante o valor de uma outra variável 

independente designada por variável moderadora. Na interacção de efeitos de três vias, a 

variável moderadora de segunda ordem modera o impacto da variável moderadora de 

primeira ordem na relação entre a variável explicativa principal e a variável dependente 

(Jaccard, 2001). A variável moderadora explica a intensidade de relação entre duas 

variáveis (Baron e Kenny, 1986), indicando que o efeito de P sobre Y depende dos níveis 

em que R ocorre quando P e R, isoladamente, têm efeito sobre Y (variável dependente). 
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Supondo que um turista assinalou na resposta ao questionário que a reserva 

efectuada por CD para primeira estada no EH foi induzida pela publicidade e também pela 

recomendação de pessoa que manifestou uma opinião favorável do estabelecimento 

hoteleiro, o efeito de publicidade sobre a reserva por CD pode ter sido moderado pelo 

efeito da recomendação. Se o teste à existência de moderação evidenciar estatisticamente 

que o efeito foi moderado, ou seja, que o coeficiente da variável Publicidade, após a 

interacção, é estatisticamente diferente de zero, então pode afirmar-se que existe um efeito 

moderador da variável Recomendação no efeito da variável Publicidade sobre a reserva 

por CD. Neste caso, pode afirmar-se que existe interacção entre as variáveis Publicidade e 

Recomendação.  

Não obstante, essas afirmações dependem da verificação ou não de significância 

estatística da interacção em termos do seu contributo para explicar o comportamento da 

variável dependente expresso pela probabilidade da reserva ser efectuada por CD para 

primeira estada do turista no EH versus não ser. Esta probabilidade é determinada com 

recurso à regressão logística, cujo modelo e a respectiva transformação Logit serão 

explicados na subsecção seguinte. 

As interacções de efeitos de variáveis explicativas são modeladas através da 

criação de termos produto, quer nos modelos de regressão logística quer de regressão 

linear (Lewis-Beck, 2001). As quatro variáveis dummy de interacção, para além das três 

dummy originais, encontram-se indicadas na Tabela 3.12.2. 
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Tabela 3.12.2 - Designação dos regressores dummy 

Designação do regressor dummy Designação 

P Publicidade 

R 
Recomendação de pessoa que manifestou uma 
opinião favorável do EH 

AV Recomendação do EH feita pela Agência de viagens 

PR 
Interacção entre publicidade e recomendação de 
pessoa que manifestou uma opinião favorável do 
EH 

PAV 
Interacção entre publicidade e recomendação do EH 
feita pela Agência de viagens 

RAV 
Interacção entre recomendação de pessoa que 
manifestou uma opinião favorável do EH e a 
recomendação do EH feita pela Agência de viagens 

PRAV 

Interacção entre a publicidade, a recomendação de 
pessoa que manifestou uma opinião favorável do 
EH e a recomendação do EH feita pela Agência de 
viagens 

Fonte - Elaboração própria.  

 

Na Tabela 3.12.2, por exemplo, a variável dummy de interacção PAV assume o 

valor “1” se a reserva para primeira estada do turista no EH, efectuada por CD, foi 

induzida pela interacção entre a publicidade e a recomendação do EH feita pela AV ao 

turista, e assume o valor “0” no caso contrário. Para as restantes variáveis dummy de 

interacção entre duas variáveis procede-se a uma interpretação equivalente. 

Um outro exemplo, a partir da mesma Tabela, é apresentado com a variável dummy 

de interacção PRAV, a qual assume o valor “1” se a reserva para primeira estada do turista 

no EH, efectuada por CD, foi induzida pela interacção entre a publicidade, a 

recomendação de pessoa que manifestou uma opinião favorável do EH, e a recomendação 

desse EH feita pela AV ao turista, e assume o valor “0” no caso contrário. 
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3.12.3 O modelo de regressão logística 

 

 O modelo de regressão logística permite a análise da relação entre uma variável 

dependente binária e uma ou mais variáveis explicativas (Hosmer e Lemeshow, 2000; 

Jaccard, 2001; Long, 1997; Menard, 2001, Pampel, 2000). Para propósitos de previsão e 

de explicação, a regressão logística permite prever os valores da variável dependente e 

avaliar a relevância de uma ou várias variáveis explicativas. Do ponto de vista 

matemático, a regressão logística é uma função flexível, permitindo uma interpretação 

com significado em vários campos, entre os quais o dos negócios (Hosmer e Lemeshow, 

2000). Considere-se então Y como sendo uma variável dependente binária e Z uma função 

de k variáveis explicativas. Neste caso, o modelo de regressão logística assume a seguinte 

expressão (Long, 1997): 

( 1| )
1

Z
ie

P P Y Zi i Z
ie

= = =

+

 em que ....0 1 1 2 2Z X X X ui ii i k ki
β β β β= + + + + +  [3.1] 

com i = 1, 2, 3, …,n e sendo е = número de Nepar (2,718281828), ß0 = termo 

independente, 
k

β  é o coeficiente ou valor do efeito da variável Xk e ui = variável residual. 

A transformação logit do modelo de regressão com a expressão [3.1] permite escrevê-lo da 

seguinte forma:  

logit( 1| ) ln( ) ...0 1 1 2 21

PiY Z X X X u
i ii i k kiP

i

β β β β= = = + + + + +
−

 [3.2] 

com i = 1, 2, 3, …,n e sendo ln = logaritmo Neperiano. 

Portanto, a expressão [3.1], a qual evidencia uma relação não linear entre a 

variável dependente binária e o conjunto de variáveis explicativas pode então ser 

expressada de forma linear através da expressão [3.2] (Menard, 2001). 
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 O ajustamento do modelo de regressão logística a um conjunto de dados de 

observações independentes de uma amostra aleatória requer que os coeficientes de 

regressão da equação [3.2] sejam estimados. A regressão linear múltipla clássica utiliza o 

método dos mínimos quadrados para estimar os coeficientes de regressão, método que 

minimiza a soma dos quadrados dos desvios dos valores observados de Y face aos valores 

previstos com base no modelo de regressão. Na regressão logística, o método utilizado 

para estimar os coeficientes é designado por Método da Máxima Verosimilhança. Este 

método permite obter os valores para os parâmetros desconhecidos que maximizam a 

probabilidade do conjunto de dados observados ser obtido. Para a aplicação do método é 

necessário definir a função verosimilhança, em primeiro lugar. Esta função expressa a 

probabilidade dos dados observados em função de parâmetros desconhecidos (Homer e 

Lemeshow, 2000). 

Os estimadores de máxima verosimilhança para esses parâmetros são os valores 

que maximizam a função de verosimilhança, ou seja, os que permitem aproximar, com 

probabilidade mais elevada, os dados observados. 

 No caso em análise, em que se pretende estimar a probabilidade do turista i ter 

feito a reserva para primeira estada no EH por CD, o modelo [3.1] assume a seguinte 

forma: 

( 1| )
1

Z
ie

P P Y Zi i i Z
ie

= = =

+

 em que ... 7 70 1 1Z X X ui iii
β β β= + + + +  [3.3] 

 sendo: 

 i = 1,2,…,n observações independentes da amostra aleatória; 

 Yi = valor da variável dependente binária para o turista i (Yi = 1 ou Yi = 0) 

 X1i , …., X7i (valores assumidos pelos regressores dummy, conforme Tabela 3.12.2) 
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 A expressão [3.3], uma vez estimados os seus parâmetros, permite estimar a 

probabilidade de Y assumir o valor 1, dados os valores das variáveis explicativas contidas 

em Zi. Torna-se importante ter presente que, no modelo logit, cada previsão depende de 

cada Zi, logo dos valores de X1, X2,…., X7 para cada turista. Por sua vez, o cálculo de (1-

Pi) indica a probabilidade de Y ser igual a 0, dado Zi. 

 Esta abordagem de regressão logística, utilizando um modelo não linear (Long, 

1997), envolve outro conceito fundamental, para além dos conceitos de probabilidade e de 

transformação logit já apresentados, que é o de odds ratio (Menard, 2001). Logo, sendo Pi 

a probabilidade de Y = 1 e (1-Pi) a probabilidade de Y = 0, o rácio Pi / (1-Pi) é 

habitualmente designado por “odds ratio.” Quando Pi / (1-Pi) aumenta, também Pi aumenta 

e vice-versa. Por outro lado, uma vez que ln(x) é uma transformação monótona crescente 

de x em R+, quando Pi / (1-Pi) aumenta, ln[Pi / (1-Pi)] também aumenta e vice-versa. Este 

resultado é importante no momento da interpretação dos resultados do modelo, dado que 

as variações positivas ou negativas no logit, isto é, em ln[Pi / (1-Pi)], correspondem a 

variações positivas ou negativas em Pi. 

 Nesta investigação, o “odds ratio” é dado pela seguinte expressão: 

... 7 70 1 1 2 2( 1| )
1

X X X uPi iii iodds Y Z e
i P

i

β β β β+ + + +
= = =

−
  [3.4] 

Os coeficientes ß devem ser significativamente diferentes de zero, podendo, deste 

modo, fornecer informação importante para permitir a verificação rigorosa das hipóteses 

de investigação. 

Na regressão logística, a probabilidade de ocorrência de um acontecimento pode 

ser directamente estimada para cada turista em particular, consistindo esse acontecimento 

na reserva por CD com o estabelecimento explicada por uma das variáveis explicativas 

antes indicadas ou pela sua interacção. 
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Em síntese, de acordo com os motivos antes apresentados, considera-se que o 

modelo logit (regressão logística binária) é adequado para se poder ajustar os dados e 

estimar os coeficientes ß que expressam as alterações no odds ratio produzidas por 

variações nas variáveis explicativas e das interacções dessas variáveis. Tal permite obter a 

informação relevante para a verificação das hipóteses, isto é, encontrar o ou os factores, de 

entre Publicidade, Recomendação, Agência de viagens e sua interacção, que melhor 

discriminam os turistas que reservaram por contacto directo com o estabelecimento 

hoteleiro dos que não o fizeram. 

O modelo de regressão logística é estimado e avaliado com recurso ao software 

SPSS®, versão 15 (SPSS Inc., 2006). 

 

3.12.4 Análise da especificação do modelo 

 

Muito embora a regressão logística seja menos exigente em termos de pressupostos 

do que outras técnicas de modelação estatística para variáveis dependentes nominais (por 

exemplo, a análise discriminante), esta técnica requer que se verifique alguns pressupostos 

ao nível da especificação do modelo. Estes pressupostos prendem-se com a ausência de 

multicolinearidade séria entre o conjunto de regressores, inclusão de todas as variáveis 

explicativas relevantes, aditividade do modelo e exclusão das variáveis irrelevantes (Long, 

1997; Menard, 2001). Estes autores referem ainda a importância de analisar a presença de 

outliers e de casos influentes. A presente subsecção analisa os procedimentos utilizados 

para lidar com estes pressupostos. 
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Multicolinearidade 

 

 O termo multicolinearidade é utilizado para designar a existência de elevada 

correlação entre dois ou mais regressores (Guimarães e Cabral, 2007). Assim sendo, o 

pressuposto de não existência de multicolinearidade ou de correlação forte entre as 

variáveis explicativas deve ser validado durante a análise de regressão múltipla ou 

logística. Em situação óptima as variáveis explicativas não estão excessivamente 

correlacionadas e o modelo ajustado aos dados observados, bem como os coeficientes de 

regressão podem ser utilizados com fins inferenciais e de estimação. 

 Na prática, existe quase sempre algum tipo de associação entre, pelo menos, 

algumas das variáveis explicativas numa tabela de dados multivariados (Jaccard, 2001). 

Todavia, no caso de multicolinearidade séria, os resultados dos testes estatísticos à 

significância individual de cada coeficiente da regressão são afectados, nomeadamente o 

erro padrão de cada coeficiente será sobrestimado. 

 Torna-se então necessário recorrer ao diagnóstico de multicolinearidade para 

detectar problemas na estimativa do modelo de regressão. O que a multicolinearidade 

indica é que a informação contida em pelo menos uma das variáveis explicativas é 

redundante e que uma delas pode ser excluída, o que origina a necessidade de seleccionar 

variáveis. Este problema torna-se particularmente notório quando se trabalha com um 

modelo com muitas variáveis de interacção, uma vez que qualquer uma ou todas as 

variáveis explicativas utilizadas para definir a interacção estão, por vezes, altamente 

correlacionadas com uma das variáveis envolvidas no termo produto (Jaccard, 2001). 

Uma vez que o modelo em análise apresenta alguns efeitos de interacção (4 

regressores), o diagnóstico da multicolinearidade elevada apresenta-se como importante. 

Autores como Belsley et al. (1980), Guimarães e Cabral (2007), Hardy (1993), Malhotra e 
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Birks (2003), Menard (2001), Montgomery e Peck (1982), Myers (2000), Rawlings et al. 

(1998) e Velleman e Welsch (1981) indicam várias formas de diagnosticar uma situação 

de multicolinearidade elevada. Nesta investigação segue-se o procedimento sugerido por 

Hardy (1993), consistindo em efectuar correlações bivariadas entre as variáveis 

explicativas qualitativas, as quais, nesta investigação, são variáveis dummy. A correlação 

entre duas variáveis dummy é equivalente ao coeficiente phi (φ) e, por isso, está 

relacionada com o valor da estatística do χ2, uma vez que 
2

1/2( )
n

χ
ϕ = , sendo n a 

dimensão da amostra aleatória ou número total de casos. 

Entre duas variáveis medidas em escalas nominais ou binárias, cuja análise se 

procura efectuar através de uma tabela de contingência específica com duas linhas e duas 

colunas, existe sempre alguma associação. Não obstante, interessa saber se essa associação 

é forte ou fraca. Um valor baixo de phi (φ), ou seja, próximo de zero, representa uma 

associação fraca, igual a zero significa que as variáveis não estão associadas e um valor 

próximo da unidade indica uma associação forte entre as variáveis explicativas 

consideradas (Malhotra e Birks, 2003).  

 Para resolver o problema de existência de multicolinearidade, após a sua 

verificação através do procedimento e do indicador referido, adoptam-se medidas 

correctivas, as quais podem consistir na inclusão de informação adicional sobre os 

parâmetros, na exclusão de variáveis, na transformação de variáveis ou na alteração da 

amostra. Na presente investigação e na impossibilidade de obter informação amostral 

adicional, opta-se por excluir do modelo as variáveis que se apresentem fortemente 

correlacionadas com as restantes. 
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Não omissão das variáveis relevantes 

 

A omissão de variáveis relevantes na equação de regressão logística é um 

problema sério, uma vez que torna as estimativas das variáveis explicativas enviesadas. A 

magnitude do enviesamento depende da intensidade da relação entre as variáveis incluídas 

e excluídas (Menard, 2001). 

O critério para incluir as variáveis no modelo pode variar de um problema para 

outro. Hosmer e Lesmeshow (2000), por exemplo, sugerem que o processo de selecção de 

todas as variáveis a incluir no modelo seja iniciado com uma análise estatística cuidada de 

cada variável, a qual inclui tabelas de contingência e testes de independência do χ2 entre a 

variável dependente nominal ou binária e cada uma das variáveis explicativas codificadas 

como variáveis dummy, tendo estas apenas dois valores ou níveis, sendo o valor “1” 

atribuído à presença da característica e o valor “0” à ausência dessa característica ou à 

presença de característica contrária. 

Ainda segundo Hosmer e Lesmeshow (2000:95), qualquer variável cujo teste 

estatístico tenha um valor-p < 0,025 é candidata a ser incluída no modelo. Referem ainda 

que a utilização de um nível de significância alto, como por exemplo assumir α = 0,05, 

pode constituir uma desvantagem, uma vez que conduz à inclusão de variáveis cuja 

importância poderá ser questionável na fase de construção de modelo de regressão 

logística. 

No entanto, esta abordagem conduz, por vezes, à não inclusão de uma variável 

explicativa no modelo por apresentar uma associação fraca com a variável dependente, 

isto é, um coeficiente phi (φ) próximo de zero, tal como referido anteriormente. Todavia, 

esta variável pode tornar-se numa importante variável explicativa da variável dependente 

quando tomada em conjunto com as restantes no modelo. 
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Nesta investigação opta-se por incluir no modelo de regressão logística original 

todas as variáveis explicativas (regressores dummy) definidos anteriormente, uma vez 

excluídas as variáveis que conduzam a situações de multicolinearidade elevada. Após o 

modelo estar especificado e estimado, procede-se à realização do teste Ramsey (1969) que 

consiste num teste geral à má especificação e que sugere a eventual falta de variáveis 

explicativas relevantes. Este teste consiste em comparar os resultados da estimação do 

modelo original com os da estimação de um modelo mais amplo, o qual inclua também 

como regressores o quadrado e o cubo dos valores estimados para a variável dependente 

(neste caso, as probabilidades estimadas). Posteriormente, a significância estatística desses 

dois regressores adicionais deverá ser testada, utilizando o teste do rácio de 

verosimilhanças (likelihood ratio test) que assenta na estatística G2 (Long, 1997). Esta 

estatística tem a seguinte expressão: 

2 2 log ( 2 log )G LikelihoodL LikelihoodLp p q= − − − +  ou, mais simplesmente, 

2 2 ( 2 )G LL LLp p q= − − − +     [3.5] 

sendo 2LLp−  uma medida da informação não explicada após estimação do modelo 

original e 2LLp q− +  uma medida do modelo mais amplo, isto é, com as variáveis 

explicativas adicionais incluídas que, no caso do teste Ramsey, consistem no quadrado e 

no cubo das probabilidades estimadas.  

 Sob a hipótese nula (H0) de ausência de efeito significativo conjunto dos 

regressores adicionais, a estatística G2 segue uma distribuição assimptótica do χ2 com um 

número de graus de liberdade dado pela diferença de termos entre os dois modelos (isto é, 

q). 

 O output do SPSS fornece o valor do -2LL para os dois modelos, o que permite 

calcular o valor da estatística G2. O correspondente valor-p deverá ser determinado 
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recorrendo às tabelas estatísticas da distribuição do χ2 ou a um software especializado (por 

exemplo, o Microsoft Excel). Este valor-p, sendo inferior ao nível de significância 

assumido de α = 0,05, indicia que o modelo mais amplo prevê melhor os valores da 

variável dependente do que o modelo original, o que, no caso do teste Ramsey, seria um 

indicador da ausência de variáveis explicativas relevantes. 

 

Aditividade 

 

A aditividade tem a ver com a inclusão de termos de interacção de efeitos no 

modelo de regressão logística. Segundo Menard (2001), se a teoria não fornecer alguma 

evidência, então o investigador, mais uma vez, deve decidir sobre que interacções de 

efeitos incluir no modelo aditivo assumido, isto é, testando um modelo com as interacções 

de efeitos que se mostrem plausíveis ou um com todas as possíveis interacções de efeitos. 

Na secção 3.12, as interacções de efeitos das variáveis explicativas foram justificadas e 

explicitadas na Tabela 3.12.2. Deste modo, essas interacções foram adicionadas ao modelo 

de regressão especificado. A significância estatística dos termos de interacção incluídos no 

modelo é avaliada, nesta investigação, com a utilização do teste LR (likelihood ratio), 

adoptando o procedimento de teste antes referido no título “Não omissão das variáveis 

relevantes.” 

 

Exclusão das variáveis irrelevantes 

 

A inclusão de variáveis explicativas irrelevantes no modelo de regressão logística 

não é tão problemática como omitir variáveis relevantes (Menard, 2001). No caso da 

inclusão de variáveis irrelevantes, as estimativas para os coeficientes do modelo ainda 
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serão não enviesadas. No entanto, os seus erros padrão serão sobrestimados e a 

correspondente inferência estatística será afectada. 

O teste do rácio de verosimilhança pode ser utilizado também neste contexto, com 

o fim de excluir as variáveis irrelevantes incluídas. Este teste servirá para testar a 

eliminação conjunta de todas as variáveis que, individualmente, não sejam 

estatisticamente significativas, o que, por sua vez, é testável através da estatística de Wald 

associada a cada estimativa. Esta estatística testa a hipótese nula de que o coeficiente de 

regressão para uma variável explicativa Xk é igual a zero, sendo que o zero significa que o 

odds ratio não varia e que a probabilidade de um turista reservar a primeira estada por 

contacto directo não é afectada. A estatística Wald, sobe a hipótese nula (H0) de 
k

β  = 0, 

tem a seguinte expressão (Long, 1997): 

2

^

^

^

kW
k

k

β

σ

β

 
 
 
 

=  
 
 
  
 

, sendo 
^

^
k

σ

β

 o erro padrão de 
^

k
β   [3.6] 

Sob a hipótese nula, esta estatística tem uma distribuição χ2 com um grau de 

liberdade.  

 

Ausência de casos influentes 

 

 Através da análise de casos influentes, procura-se identificar as observações que 

potencialmente afectam excessivamente as estimativas dos parâmetros do modelo de 

regressão logística. A identificação dessas observações pode ser efectuada com a 

determinação de valores Dbeta, os quais medem uma variação padronizada no coeficiente 

ßk em consequência da eliminação das observações i ou casos (Menard, 2001). Um valor 
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de Dbeta próximo da unidade sugere que a observação i tem uma influência forte na 

estimativa de 
k

β .  

 

Ausência de outliers 

 

 Através da análise de outliers, procura-se identificar as observações ou casos 

(outliers) que provocam um ajustamento inadequado do modelo, ou seja, aquelas 

observações às quais o modelo não se ajusta bem. Para tal, torna-se necessário submeter o 

modelo a uma análise de resíduos, comparando o valor previsto pelo modelo e o 

correspondente valor observado em cada caso, e verificando, de seguida, se o modelo 

funciona melhor com a eliminação do ou dos casos, bem como que variações são 

produzidas nos coeficientes de regressão logística em resultado dessa eliminação e das 

variações ocorridas na estatística G2 e em 2R
L

 como medida de associação múltipla entre 

as variáveis explicativas e a variável dependente. 2R
L

 é um output fornecido pelo SPSS 

com a designação de McFadden pseudo R-square (Menard, 2001). 

 Se ocorrer uma melhoria em G2 e 2R
L

 com a eliminação de um caso (outlier) 

afirma-se então ter havido uma relativa variação nos coeficientes do modelo de regressão 

logística, o que permite concluir por alteração no ajustamento do modelo. Não obstante, a 

avaliação da bondade do ajustamento é especificamente tratada na subsecção seguinte. 

 Contudo, Long (1997) indica a expressão seguinte para o cálculo dos resíduos 

padrão ou de Pearson, a qual possibilita uma análise alternativa: 

^

^ ^

( 1| )

( 1| )[1 ( 1| )]

Y P Y Zi i iri

P Y Z P Y Zi i i i

− =
=

= − =

    [3.7] 
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sendo 
^

( 1| )P Y Z
i i

=  a probabilidade estimada de Yi = 1 calculada do modelo para o caso i 

e Yi o correspondente valor observado para a variável dependente (1 = reserva por CD e 0 

= reserva por intermédio da AV, isto é, não por CD). Para amostras grandes, ri tem uma 

distribuição normal padrão. Long (1997) refere que resíduos padronizados positivos ou 

negativos elevados sugerem casos para os quais o modelo não se ajusta bem. 

Considerando a função de distribuição desses resíduos, cerca de 95% dos casos deverão 

estar entre -2 e 2 e 99% entre -2,5 e 2,5 (Menard, 2001). 

 

3.12.5 Avaliação da bondade do ajustamento do modelo logit 

 

 Existem várias maneiras de fazer a análise global do modelo, ou seja, de avaliar a 

bondade do ajustamento do modelo. Os métodos a utilizar nesta investigação são descritos 

a seguir: o teste da significância geral das variáveis explicativas incluídas no modelo; o 

pseudo-R2; o teste de Hosmer e Lemershow; a média ponderada dos indicadores 

Nagelkerk e McFadden para o pseudo-R2; análise do poder de previsão do modelo logit. 

O modelo de regressão logística indica a probabilidade de um acontecimento 

ocorrer para uma dada unidade de análise. No caso da presente tese, o modelo informa, 

para cada turista, qual a probabilidade da reserva ter ocorrido por CD. 

Deste modo, para um dado turista, Y será 0 (o resultado “reserva por CD” não 

ocorre) ou 1 (o resultado ocorre) e o valor previsto ou esperado P(Y) estará entre 0 (não é 

provável que o resultado “reserva por CD” ocorra) e 1 (haverá uma forte probabilidade do 

resultado ocorrer). Os valores (frequências) observados e os valores (frequências) 

previstos da variável dependente em 560 casos são utilizados para analisar o ajustamento 

do modelo aos valores (frequências) observados.  
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Teste da significância geral das variáveis explicativas incluídas no modelo logit: 

estatística de teste LR (Likelihood Ratio) 

 

 Neste teste compara-se o modelo final (modelo geral com as variáveis relevantes 

incluídas) com um modelo restrito estimado apenas com o intercepto ou termo constante. 

Testa-se, então, a hipótese nula (H0) de que os valores dos coeficientes do modelo 

final são todos iguais a zero conta a hipótese alternativa (Ha) de, pelo menos um deles, ser 

diferentes de zero. Este teste é feito com a utilização da estatística G2 em que 

2 2 ( 2 )
0

G LL LLpβ
= − − − , sendo 

0
LL

β
 o log-likelihood do modelo inicial sem as 

variáveis explicativas, ou seja, apenas com o parâmetro ß0 ou constante (também 

designado por modelo nulo) e LLp  o log-likelihood do modelo final com as variáveis 

explicativas relevantes incluídas. A estatística G2 tem uma distribuição χ2 com tantos 

graus de liberdade quantos os regressores incluídos no modelo final (excluindo o 

intercepto). Este teste é habitualmente designado por teste Omnibus no output do SPSS. 

A estatística -2LL é um indicador de quanta informação não é explicada após o 

modelo ter sido ajustado aos dados da amostra, tal como já referido. Valores elevados da 

estatística -2LL significam um ajustamento fraco do modelo, pois quanto maior for, menor 

será a percentagem de variabilidade explicada. 

 

O pseudo-R2 

 

Não existe uma medida de ajustamento na regressão logística com variável 

dependente binária idêntica ao coeficiente de determinação R2 na regressão linear (Long, 

1997). Não obstante, a medida McFadden pseudo-R2, surgida em 1973, tem sido a mais 
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utilizada como indicador de bondade do ajustamento do modelo logit, cuja expressão é 

definida por: 

22McFadden- 1
2

0

LLp
R

LLβ

 
− 

= −  − 
 

   [3.8] 

Este coeficiente indica até que ponto o modelo final é melhor do que o modelo 

nulo muito embora não exista nenhum valor de referência que determine um “bom” 

ajustamento. De qualquer forma, quanto mais elevado (próximo de 1) for o valor de 

pseudo-R2 melhor o ajustamento do modelo. 

 

Teste de Hosmer-Lemeshow 

 

No teste de Hosmer and Lemeshow, testa-se a hipótese nula de não existência de 

diferença entre os valores observados e os previstos pela equação do modelo de regressão. 

O SPSS fornece um output relativo ao teste de Hosmer-Lemeshow, indicando o 

valor da estatística de teste, ou seja, o valor χ2 com p graus de liberdade, isto é, o número 

de parâmetros do modelo final, excluindo a constante. Indica também o valor-p que, sendo 

superior ao nível de significância assumido (α = 0,05), conduz à decisão de não se rejeitar 

a hipótese nula (H0) de não existência de diferença entre os valores observados e previstos 

da variável dependente. Se o valor-p for igual ou inferior a 0,05, então rejeita-se H0. 

Concretamente, testa-se a hipótese nula de que os dados observados foram gerados pelo 

modelo especificado. Não se rejeitando a hipótese nula, existe então evidência estatística 

de que os parâmetros estimados se ajustam ao modelo.  
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Análise do poder de previsão do modelo logit 

 

 Esta análise incide sobre a Tabela de Classificação fornecida com o output de 

regressão logística do SPSS, tal como referido no título anterior. Esta Tabela indica as 

probabilidades estimadas correcta e incorrectamente relativamente à variável dependente 

Y, isto é, estima a proporção de casos classificados correcta e incorrectamente entre os 

dois grupos de dados no caso em análise, um referente à reserva por CD e outro à reserva 

por intermédio de AV (isto é, não efectuada por CD). 

A Tabela 3.12.3 apresenta o resultado da classificação dos dados (frequências 

observadas e previstas) representados pelas letras a, b, c e d. Estas letras são utilizadas 

apenas para efeitos de descrição da metodologia a seguir, sendo substituídas pelos 

resultados reais no capítulo seguinte. 

 

Tabela 3.12.3 - Tabela de classificação: comparação do número observado de casos com o 

número previsto em cada um dos valores da variável dependente Y 

Previsto 
Reserva por CD 

Observado 
Y=0 (não reserva 
por CD) 

Y=1 (reserva por 
CD) 

Percentagem 
correcta 

Y=0 (não reserva 
por CD) 

a b a/(a+b) 

Y=1 (reserva por 
CD) 

c d d/(c+d) 
Reserva por CD 

Total a+c b+d (a+d)/(a+d+b+c) 
Fonte - Elaboração própria. 

 Na tabela são apresentados os seguintes dados: 

 - duas linhas com o número observado de casos em cada um dos valores da 

variável dependente Y, sendo (a+b) o número total observado de casos no grupo dos que 

não reservaram por CD e (c+d) o número total observado de casos no grupo dos que 

reservaram por CD; 
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 - duas colunas com dois valores previstos ou esperados para os mesmos dois 

grupos de casos nos valores da variável dependente, ou seja, (a+c) para o grupo dos que 

não reservaram por CD e (b+d) para o grupo dos que reservaram por CD; 

 - a proporção a / (a+b) de casos observados classificados correctamente no grupo 

em que a variável dependente assume o valor “0=não reserva por CD;” 

- a proporção d / (c+d) de casos observados classificados correctamente no grupo 

em que a variável dependente assume o valor “1=reserva por CD;” 

 - a proporção total, (a+d) / (a+d+b+c) de casos classificados correctamente. 

 A partir da mesma Tabela são obtidos os seguintes dados: 

 - a proporção (b+c) / (a+d+b+c) de casos classificados incorrectamente; 

 - a proporção c / (a+c) de casos observados com reserva por CD mas previstos 

como casos com reserva por intermédio de AV (não efectuada por CD); 

 - a proporção b / (a+b) de casos observados com reserva por intermédio de AV 

(não efectuada por CD) mas previstos como casos com reserva efectuada por CD. 

 A preocupação do investigador consiste basicamente em saber se os resultados da 

classificação são ou não bons. Para avaliar a bondade da classificação é necessário aplicar 

um teste, sendo utilizado nesta investigação o teste proposto por Huberty (1984) para 

testar a hipótese nula (H0) do número de casos correctamente classificados com a 

aplicação da regressão logística ser igual ao número de casos correctamente classificados 

devido ao acaso, contra a hipótese alternativa (Ha) do número de casos correctamente 

classificados com a aplicação da regressão logística não ser igual ao número de casos 

correctamente classificados devido ao acaso.  

A probabilidade do número observado de casos considerados correctamente 

classificados com reserva por CD devido ao acaso (escolha aleatória) é dada por (c+d) / 

(a+d+b+c). Esta probabilidade é comparada com a probabilidade estimada (a+d) / 
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(a+d+b+c) referente ao número de casos correctamente classificados com a utilização do 

modelo logit. 

 Os procedimentos do teste proposto por Huberty (1984) a uma amostra ou a cada 

um dos dois grupos de casos, conforme os valores da variável dependente, são adoptados 

para avaliar a significância estatística da probabilidade estimada (a+d) / (a+d+b+c) de 

casos correctamente classificados com a utilização do modelo logit, tal como indicado na 

Tabela 3.12.3 de classificação. Esses procedimentos abrangem: 

a) a utilização da estatística Z que segue uma distribuição normal padrão, cujas expressões 

adaptadas de Huberty (1984) para a amostra e dois grupos, um em cada valor da variável 

dependente, são apresentadas com as letras da Tabela 3.12.3: 

[(a+d)-e] (a+d+b+c)
Z=

e[(a+d+b+c)-e]
 , sendo 2 21

e= [( ) ]
(a+d+b+c)

a b d+ +      [3.9] 

e 

0
0

0 0

( ) ( )

[( ) ]

a e a b
Z

e a b e

− +
=

+ −
, sendo 2

0

1
e = ( )

(a+d+b+c)
a b+       [3.10] 

e  

1
1

1 1

( ) ( )

[( ) ]

d e c d
Z

e c d e

− +
=

+ −
 , sendo 2

1

1
e = ( )

(a+d+b+c)
c d+       [3.11] 

b) o valor obtido da estatística de teste Z é comparado com o valor Zα  da tabela de 

distribuição normal padrão em Newbold et al. (2003) para verificar se o valor obtido 

pertence ou não à região crítica, assumindo α = 0,05, e tomar a decisão de rejeitar ou não a 

H0 antes descrita, sendo esta rejeitada se Z Zα>  ou Z Zα< −  com valor-p < α. A rejeição 

da hipótese nula (H0) sugere estatisticamente que o número de casos correctamente 

classificados com a aplicação da regressão logística é significativamente diferente do 

número de casos correctamente classificados devido ao acaso. Deste modo, sendo 
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diferente, evidencia uma melhoria na classificação resultante da aplicação modelo sobre a 

classificação efectuada ao acaso. 

 Seguindo o que Huberty (1984) propõe a este propósito, adapta-se a seguinte 

expressão à sua fórmula, utilizando novamente a Tabela 3.12.3 para verificar essa 

melhoria na classificação do número de casos: 

[( ) /( )] [ /( )]

1 [ /( )]

a d a d b c e a d b c
I

e a d b c

+ + + + − + + +
=

− + + +
   [3.12] 

sendo I = proporção da redução do erro de classificação obtida com a classificação da 

regressão logística, utilizando os dados disponíveis, comparativamente com o que seria 

previsto ou esperado com a classificação pelo acaso (Huberty, 1984). No caso em análise, 

( ) /( )a d a d b c+ + + +  = proporção do número total observado de casos classificados 

correctamente; /( )e a d b c+ + +  = proporção do número previsto ou esperado de casos 

classificados correctamente em resultado do acaso; 1 [ /( )]e a d b c− + + +  = proporção do 

número previsto ou esperado de casos em resultado do acaso não classificados 

correctamente; e  = valor calculado na expressão [3.9] antes indicada.  

 

3.12.6 A interpretação dos coeficientes da regressão logística 

 

Cada coeficiente de regressão logística representa a variação no logit de Y que 

resulta da variação de uma unidade na variável explicativa que lhe está associada, ceteris 

paribus. Assim sendo, Exp(
k

β ) corresponde ao efeito da variável explicativa no odds 

ratio, isto é, no quociente de probabilidades P(Y) / [1 – P(Y)]. 

Cada coeficiente das variáveis explicativas incluídas no modelo deve ser 

significativamente diferente de zero (significância estatística de cada coeficiente), sendo 

tal aspecto verificado através da estatística de Wald antes definida no título “exclusão das 
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variáveis irrelevantes.” Sendo o coeficiente significativamente diferente de zero assume-se 

que a respectiva variável explicativa tem um contributo significativo para a previsão do 

valor da variável dependente Y = 1 = reserva por CD. Os valores das colunas B e S.E., 

constantes da Tabela “Variables in equation” do output obtido do SPSS, correspondem aos 

valores dos coeficientes 
k

β  e correspondente erro padrão. 

Baseado na distribuição χ2, o valor-p associado à estatística Wald consta da coluna 

“Sig.” da Tabela “Variables in equation.” Este valor é comparado com o nível α = 0,05 

para verificar se o efeito da variável explicativa na variável dependente, em termos de log 

odds, é significativo ou não. O efeito é considerado estatisticamente significativo se o 

valor-p < α.  

Na Tabela “Variables in equation” do output obtido do SPSS, os valor da coluna 

Exp(
k

β ) = ecoeficiente informam sobre a variação do odds ratio quando a variável 

explicativa passa do valor 0 = ausência do atributo para 1 = verificação do atributo, isto é, 

informam sobre a probabilidade de um acontecimento (Y = 1 = reserva por CD) ocorrer 

versus não ocorrer. Por exemplo, se Exp(
k

β ) da variável incluída no modelo logit é igual 

a 3,132, significa que a probabilidade do acontecimento (Y = 1) ocorrer é cerca de três 

vezes superior à de não ocorrer (Y = 0). Ainda, por exemplo, se o coeficiente 
k

β  

associado com o regressor dummy AV for de sinal negativo sugere que um turista que não 

foi exposto à recomendação da Agência de viagens estará mais propenso a reservar a 

primeira estada no estabelecimento hoteleiro por CD do que um turista que foi exposto à 

recomendação. 

Se Exp(
k

β ) assume um valor superior à unidade para uma determinada variável 

explicativa incluída no modelo, então significa que o coeficiente dessa variável é positivo 

e o odds de um acontecimento Y = 1 (neste caso reserva por CD) ocorrer aumenta à 
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medida que o valor da variável explicativa aumenta, mantendo tudo o resto constante. Pelo 

contrário, se o Exp(
k

β ) é inferior à unidade, então significa que o coeficiente da variável 

explicativa é negativo e o odds de um acontecimento Y = 1 ocorrer diminui à medida que 

o valor da variável explicativa aumenta, mantendo tudo o resto igualmente constante.  

Desse modo, a interpretação da regressão logística depende do valor de Exp(
k

β ), 

o qual representa um indicador de variação no odds em resultado da variação em uma 

unidade na variável explicativa, isto é, passando esta do valor “0 = Não” para o valor “1 = 

Sim.” Tal como já referido, o odds é um quociente de probabilidades, isto é, a divisão da 

probabilidade de um acontecimento Y ocorrer (Y = 1) pela probabilidade de não ocorrer 

(Y = 0). A probabilidade de não ocorrência é igual à diferença entre a unidade e a 

probabilidade de ocorrência do acontecimento.  

A Tabela 3.12.4 apresenta os resultados da regressão logística e dos testes, os quais 

facilitarão a interpretação dos coeficientes, reunindo os resultados de testes efectuados na 

subsecção anterior, e possibilitarão o teste das hipóteses de investigação na subsecção 

seguinte. 
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Tabela 3.12.4 - Resultados da regressão logística e dos testes 

Modelo 

Estimativa 
dos 

coeficientes 
ßk 

Erro padrão 
(S.E.) 

Estatística Wald Sig. 
Exp(ßk) 
= ”odds 
ratio” 

P 

R 

AV 

PR 

PAV 

RAV 

PRAV 

Constante 

ß1 

ß2 

ß3 

ß4 

ß5 

ß6 

ß7 

ß0 

S.E.( ß1) 

S.E.( ß2) 

S.E.( ß3) 

S.E.( ß4) 

S.E.( ß5) 

S.E.( ß6) 

S.E.( ß7) 

S.E.( ß0) 

[ß1/ S.E.( ß1)]
2 

[ß1/ S.E.( ß2)]
2 

[ß1/ S.E.( ß3)]
2 

[ß1/ S.E.( ß4)]
2 

[ß1/ S.E.( ß5)]
2 

[ß1/ S.E.( ß6)]
2 

[ß1/ S.E.( ß7)]
2 

[ß0/ S.E.( ß0)]
2 

valor-p 

valor-p 

valor-p 

valor-p 

valor-p 

valor-p 

valor-p 

valor-p 

e
ß1 

e
ß2 

e
ß3 

e
ß4 

e
ß5 

e
ß6 

e
ß7 

e
ß0 

Tabela de classificação: proporção 
do número de casos correctamente 
previstos. 

% 
 

χ
2 (Teste Omnibus) 

Valor do 
G2 ou LR 

 valor-p  

Valor 
amplo 

-2LL 
Valor 

original 

 

χ
2 (Teste Hosmer e Lemeshow)) 

Valor do χ2 
(H-L)  Valor-p  

McFadden-R2 Valor do 
pseudo-R2 

Nº de casos 560 

 

Fonte - Elaboração própria. 

 

3.12.7 Teste das hipóteses de investigação 

 

 Os coeficientes de regressão logística 
k

β , o valor-p associado com a estatística 

Wald e os valores Exp(
k

β ) fornecem a evidência estatística que permite verificar ou não 

as hipóteses de investigação.  
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 A avaliação da bondade do ajustamento do modelo logit permite concluir pela 

verificação estatística das hipóteses desde que o modelo mostre um ajustamento 

significativo aos dados da amostra. O modelo de regressão logística desenvolvido nas suas 

principais vertentes (especificação, funcionamento, ajustamento) incluirá as variáveis 

explicativas e as interacções de efeitos e deverá classificar correctamente uma proporção 

do número observado de casos, entre dois grupos de dados (frequências de respostas), um 

referente à reserva por CD e outro à reserva por intermédio de AV (não efectuada por 

CD). 

 No teste das hipóteses, utilizam-se os coeficientes de regressão após a equação do 

modelo logit final ter sido estimada e a bondade do ajustamento ter sido testada. Estes 

coeficientes representam os valores de ln(odds ratio) e são o resultado da variação de uma 

unidade nas variáveis explicativas de efeitos principais e das suas interacções incluídas no 

modelo. 

 O coeficiente 0β  representa a variação no rácio de probabilidade, isto é, no odds 

ratio, quando o efeito das variáveis explicativas incluídas no modelo de regressão logística 

é nulo. Se na Tabela 3.12.4 o valor do odds ratio 0e
β

 > 1, então 0β  > 0, o que significa 

estatisticamente que é 0e
β

 vezes mais provável ocorrer a reserva por CD do que não 

ocorrer, isto é, de ocorrer por intermédio da AV, mesmo sem o efeito das variáveis 

explicativas. Mas se, pelo contrário, o valor do odds ratio 0e
β  < 1, então 0β  < 0, o que 

significa estatisticamente que é menos provável ocorrer a reserva por CD do que não 

ocorrer. 

 Sendo o coeficiente 
k

β  (k > 0) associado à variável explicativa Xk positivo, 

significa estatisticamente que, por efeito da variável Xk, a passagem do valor 0 = não induz 

a reserva para 1 = induz a reserva produz um aumento na probabilidade de ocorrência da 
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reserva por CD. O valor do odds ratio ke
β  > 1 significa que é ke

β
 vezes mais provável 

ocorrer a reserva por CD do que não ocorrer por efeito da variável Xk. Deste modo, 

considera-se verificada a Hk: a variável Xk tem um efeito estatisticamente significativo na 

reserva para primeira estada no estabelecimento hoteleiro. Caso contrário, considera-se 

não verificada a hipótese Hk. 

 

3.12.8 Interpretação dos resultados 

 

 Para a interpretação dos resultados interessa essencialmente: 

a) Identificar os coeficientes de regressão que diferem significamente de zero na Tabela 

3.12.4 da subsecção 3.12.6. 

b) Interpretar o significado dos coeficientes para cada variável explicativa e interacção de 

efeitos na equação de regressão logística em termos de odds ratio, o que surge no fim da 

subsecção 3.12.6; 

c) Calcular as probabilidades previstas para cada tipo de turista atendendo aos coeficientes 

do modelo e ao conjunto particular de valores dos regressores dummy, utilizando a 

expressão [3.3] indicada na subsecção 4.10.3, agora com a designação dos regressores: 

5 70 1 2 3 4 6

5 70 1 2 3 4 61

P R AV PR PAV RAV PRAV
e

Pi P R AV PR PAV RAV PRAV
e

β β β β β β β β

β β β β β β β β

+ + + + + + +

=
+ + + + + + +

+

 [3.13] 

Por exemplo, a probabilidade de Y=1 (neste caso, reserva por CD) para um dado turista i 

cuja reserva foi induzida pela publicidade e pela recomendação do estabelecimento 

hoteleiro feita pela Agencia de viagens é dada pela seguinte expressão, substituindo a 

designação do regressor pelo valor “1” e os restantes pelo valor “0”: 

*1 *0 *1 *0 *1 *0 *05 70 1 2 3 4 6

*1 *0 *1 *0 *1 *0 *05 70 1 2 3 4 61

e
Pi

e

β β β β β β β β

β β β β β β β β

+ + + + + + +

=
+ + + + + + +

+

  [3.14]. 



  166 

  

Um resultado de Pi próximo de 1 significa que será mais provável que o turista i reserve a 

sua primeira estada no estabelecimento hoteleiro por CD do que não reserve. 

 Os valores altos ou baixos das probabilidades do acontecimento “reserva por CD” 

ocorrer dependem dos valores estimados dos coeficientes do modelo de regressão logística 

ajustado aos dados mas também dos próprios valores assumidos pelos regressores dummy, 

tal como se acabou de verificar no exemplo anterior, através da expressão [3.14]. 

 

3.12.9 Análise da relação entre a variável dependente e as variáveis com poder explicativo 

significativo 

 

 Cada variável explicativa que evidencie poder explicativo significativo é sujeita a 

uma análise mais detalhada para se explorar o seu efeito na variável dependente, tendo em 

conta a informação adicional sobre essa variável dependente preparada pelo questionário.  

Por exemplo, em relação à publicidade, sabe-se que esta pode ter sido feita, 

individualmente ou de forma simultânea, por vários meios, conforme consta da Tabela 

3.11.2 da secção 3.11. A publicidade pode induzir a reserva através da mensagem 

publicitária do estabelecimento hoteleiro colocada nos meios de comunicação pelo 

estabelecimento e vista, lida ou ouvida em jornais e/ou revistas, WEB, catálogos e/ou 

outros meios.  

Relativamente à comunicação word-of-mouth através de recomendação do 

estabelecimento hoteleiro feita por pessoa que manifestou uma opinião favorável sobre o 

estabelecimento, sabe-se que a mesma pode ser feita individualmente ou de forma 

simultânea por via dos modos de recomendação, conforme consta da referida Tabela 

3.11.2 da secção 3.11.  



  167 

  

Por último, a reserva pode ou não ser induzida por recomendação da Agência de 

viagens. Esta variável apresenta, em consequência, apenas duas modalidades: a AV 

induziu a reserva; AV não induziu a reserva. 

Os elementos adicionais sobre as variáveis Publicidade e Recomendação não 

foram considerados como categorias no modelo de regressão logística especificado na 

subsecção 3.12.3, uma vez que tal inclusão daria origem a um modelo com um número 

muito grande de regressores dummy, o que originaria potenciais problemas de 

interpretação mas sobretudo de multicolinearidade. No entanto, embora não se tivesse 

considerado essas categorias no modelo, as mesmas são estudadas através de uma análise 

mais detalhada da sua relação com a variável dependente desde que o seu efeito nesta 

variável, uma vez estimado o modelo logit, se revele estatisticamente significativo.  

Para tal, procede-se a cruzamentos bivariados, com base em tabelas de 

contingência entre as referidas variáveis explicativas, considerando os diversos elementos 

detalhados nos conceitos dessas variáveis, e a variável dependente. Calcula-se então a 

distribuição de frequências da variável dependente para cada um dos elementos indicados 

no detalhe do conceito associado à variável explicativa com poder explicativo 

significativo com a qual se cruza.  

 

3.13 Delimitações do âmbito da investigação 

 

 Do campo da investigação empírica exclui-se a publicidade das regiões de turismo 

e de outras entidades colectivas de promoção turística, bem como qualquer outra 

componente da oferta, como sejam os atributos do produto ou serviço, o preço, o canal de 

distribuição. 
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3.14 O contributo da investigação 

 

Atingindo o objectivo geral desta investigação é possível dar um contributo de 

natureza teórica, em matéria dos instrumentos de comunicação de marketing, 

nomeadamente, da publicidade, da comunicação word-of-mouth e da Agência de viagens, 

quanto ao seu efeito em termos do comportamento do turista orientado para a reserva para 

primeira estada no estabelecimento hoteleiro. Este contributo é particularmente importante 

na medida em que esta tese enriquecerá o conhecimento sobre se será mais provável cada 

turista reservar por contacto directo para primeira estada no estabelecimento hoteleiro do 

que não reservar por efeito estatisticamente significativo da publicidade, ou da 

comunicação word-of-mouth, ou da Agência de viagens. 

Na perspectiva prática, espera-se contribuir para que os estabelecimentos 

hoteleiros possam elaborar os seus programas de comunicação publicitária com base no 

conhecimento científico de quanto será provável cada turista reservar por contacto directo, 

caso a publicidade tenha um efeito estatisticamente significativo em termos da reserva. 

Verificando-se este efeito, os meios de comunicação significativamente associados com 

esse efeito constituirão as opções para os estabelecimentos decidirem suportar custos na 

captação do turista nos mercados alvo emissores. De igual modo, verificando-se o efeito 

estatisticamente significativo da comunicação word-of-mouth em termos da reserva, os 

estabelecimentos hoteleiros terão um indicador para implementarem sistemas de gestão 

das expectativas geradas nos clientes, conhecendo o modo de recomendação 

significativamente associado ao efeito da comunicação word-of-mouth em termos da 

reserva por parte de pessoa que manifestou uma opinião favorável do estabelecimento 

hoteleiro. O mesmo acontecerá relativamente à Agencia de viagens, uma vez verificado o 

seu efeito estatisticamente significativo em termos da reserva, possibilitando aos 
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estabelecimentos hoteleiros um indicador para suportarem custos com a comissão a pagar 

à Agência. 

 

3.15 Síntese do capítulo 

 

Muito embora a revisão de literatura tenha sido efectuada com o objectivo de 

apresentar a evolução científica do tema da investigação, indicaram-se igualmente os 

aspectos da literatura que demonstram a relevância do tema e ajudarão na interpretação 

dos resultados do trabalho empírico, bem como os comentários de natureza crítica por 

parte do investigador na análise objectiva desses aspectos. Relativamente ao contexto da 

investigação foi elaborada uma análise descritiva dos dados que definem as circunstâncias 

em que os turistas tomaram a decisão de reserva para primeira estada no estabelecimento 

hoteleiro, permitindo um conjunto de informações pertinentes à investigação.  

 Considerando a área do Marketing como área central da investigação, a 

problemática desta investigação é a reserva para primeira estada do turista no 

estabelecimento hoteleiro, uma vez que foram abordados os instrumentos de comunicação 

relativamente ao efeito significativo que podem produzir em termos do comportamento do 

turista orientado para a reserva. 

 Aplicou-se um inquérito a uma população que constituiu o universo da 

investigação de 6.910 turistas com reserva para primeira estada em cinco estabelecimentos 

hoteleiros, entre Janeiro e Maio de 2007, tendo o questionário sido desenhado em 

formulário electrónico e administrado por estes estabelecimentos, via e-mail, no início da 

última semana de Maio, abrangendo as reservas registadas para primeira estada nesta 

semana. 
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O processo de amostragem aleatória consistiu na extracção de uma amostra de 560 

turistas da referida população constituída pelos turistas com residência habitual em 

Portugal, Inglaterra e Alemanha, dos quais foram recebidos 381 questionários 

perfeitamente preenchidos (68%) e contados no primeiro controlo das respostas efectuado 

no fim da última semana de Maio e os restantes 179 (32%) foram obtidos no decurso da 

primeira semana de Junho, após pedido de reforço de resposta por e-mail. 

Para o processamento dos dados e obtenção dos resultados desenvolveu-se um 

modelo de regressão logística (logit), o qual é sujeito à análise da especificação e a vários 

testes para avaliação da bondade do ajustamento. Este modelo é posteriormente utilizado 

no teste das hipóteses de investigação. Ainda são definidos cruzamentos bivariados com 

base em tabelas de contingência entre as variáveis explicativas de efeitos estatisticamente 

significativos, considerando os diversos elementos detalhados nos conceitos dessas 

variáveis, e a variável dependente (reserva para primeira estada do turista no 

estabelecimento hoteleiro). 

 Utiliza-se o software SPSS, versão 15, para o ajustamento do modelo de regressão 

logística aos dados observados, e o software MathType para as expressões matemáticas. 
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CAPÍTULO IV – DESCRIÇÃO DO TRABALHO EMPÍRICO 

 

4.1 Introdução 

 

O trabalho empírico consiste principalmente na recolha e análise de dados para o 

teste das hipóteses de investigação. Com este trabalho pretende-se atingir os objectivos 

específicos da investigação já antes indicados: 

1) Fazer uma análise descritiva de dados no sentido de contextualizar a 

investigação. 

2) Investigar a relação entre a reserva para primeira estada do turista no 

estabelecimento hoteleiro e os factores publicidade, comunicação word-of-mouth, Agência 

de viagens e sua interacção. 

3) Identificar o factor, de entre publicidade, comunicação word-of-mouth, Agência 

de viagens e sua interacção, que induz a reserva por contacto directo para primeira estada, 

com uma probabilidade mais elevada. 

4) Analisar a associação entre os diferentes meios de comunicação publicitária e a 

reserva para primeira estada do turista no estabelecimento hoteleiro. 

5) Analisar a associação entre as diferentes modos de recomendação pessoal e a 

reserva para primeira estada do turista no estabelecimento hoteleiro.  

No capítulo anterior foi apresentado um conjunto de métodos e técnicas que 

permitem a recolha dos dados e o teste das hipóteses de investigação. Neste capítulo 

procura-se apresentar a estrutura desses dados e analisá-los, no sentido de contextualizar a 

investigação, de estimar um modelo de regressão logística (logit) e de permitir o teste das 

hipóteses de investigação bem como a interpretação dos resultados.  
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4.2 O processamento dos dados 

 

4.2.1 Dados referentes às variáveis de interesse para a investigação 

 

 O processo de recolha dos dados foi implementado tal como descrito na subsecção 

3.10.1 do capítulo anterior. As respostas foram obtidas por duas vezes, resultando em dois 

conjuntos de dados, um de 381 e outro de 179, cujo processamento consta das Tabelas 

4.2.1 a 4.2.4 com as frequências observadas em termos de cada uma das quatro variáveis 

de interesse “Reserva para primeira estada do turista no estabelecimento hoteleiro,” 

“Publicidade,” “Comunicação word-of-mouth,” “Agência de viagens” e interacção destas 

três últimas variáveis. A legenda das variáveis independentes e suas interacções foi 

apresentada na secção 3.12 (Tabela 3.12.2). 

A variável dependente, utilizada como variável de análise, é uma variável nominal 

ou binária, assumindo o valor “0” se o turista indica explicitamente que a reserva para 

primeira estada não foi efectuada por contacto directo, isto é, se foi efectuada por 

intermédio da Agência de viagens, e o valor “1” se foi efectuada por contacto directo. 

Deste modo e de acordo com Hill e Hill (2005:107), “As escalas nominais fornecem dados 

na forma de frequências, pois os números atribuídos a cada categoria de uma variável 

qualitativa para codificar as respostas não implicam diferenças em quantidades.” 
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Tabela 4.2.1 - Frequências observadas na variável dependente Reserva para primeira 

estada do turista no estabelecimento hoteleiro 

Modo de reserva Amostra de 381 casos Amostra de 179 casos Totais 

1 = reserva por CD 142 104 246 

0 = Reserva por 
intermédio de Agência 

de viagens 
239 75 314 

Totais 381 179 560 

Fonte - Elaboração própria.  

 

Tabela 4.2.2 - Frequências observadas (número de reservas induzidas) em termos da 

variável explicativa Publicidade 

Modo de reserva Amostra de 381 casos Amostra de 179 casos Totais 

1 = reserva por CD 149 69 218 

0 = Reserva por 
intermédio de Agência 

de viagens 
232 110 342 

Totais 381 179 560 

Fonte - Elaboração própria.  

 

Tabela 4.2.3 - Frequências observadas (número de reservas induzidas) em termos da 

variável explicativa Recomendação 

Modo de reserva Amostra de 381 casos Amostra de 179 casos Totais 

1 = reserva por CD 161 79 240 

0 = Reserva por 
intermédio de Agência 

de viagens 
220 100 320 

Totais 381 179 560 

Fonte - Elaboração própria.  
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Tabela 4.2.4 - Frequências observadas (número de reservas induzidas) em termos da 

variável explicativa Agência de viagens 

Modo de reserva Amostra de 381 casos Amostra de 179 casos Totais 

1 = reserva por CD 132 53 185 

0 = Reserva por 
intermédio de Agência 

de viagens 
249 126 375 

Totais 381 179 560 

Fonte - Elaboração própria.  

 

4.2.2 Comparação de duas amostras independentes 

 

Para o teste do ajuste de duas amostras independentes, uma com 381 casos e outra 

com 179 casos ou reservas para primeira estada do turista no estabelecimento hoteleiro, 

recorre-se à estatística de teste do χ2 para testar se duas amostras são idênticas em termos 

de cada variável de interesse indicadas na subsecção anterior, ou seja, para verificar se as 

frequências observadas diferem significativamente das frequências esperadas no caso de 

independência entre as variáveis. Concretamente, em relação à reserva para primeira 

estada, testa-se a hipótese nula (H0) do tipo de reserva ser independentemente do caso 

pertencer à amostra de 381 ou de 179 casos, e, em relação a cada uma das restantes três 

variáveis de interesse, testa-se a hipótese nula (H0) da reserva ser ou não induzida pela 

variável em causa ser independente do caso pertencer a uma ou a outra dessas duas 

amostras.  

A evidência estatística do sentido da variação das reservas entre o grupo de reserva 

por contacto directo e o grupo de reserva por intermédio de Agência de viagens (não 

efectuada por contacto directo) permite afirmar se as duas amostras pertencem ou não à 

mesma população ou universo da investigação. Verificando-se que pertencem à mesma 

população, os dados de cada uma poderão ser somados para permitir o trabalho com uma 
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amostra maior, de 560 casos. Para o procedimento de teste apresentam-se as Tabelas 4.2.5, 

4.2.6, 4.2.7 e 4.2.8 com o número observado e esperado de reservas para cada um dos 

quatro testes de independência. O valor-p de cada teste de independência efectuado 

encontra-se abaixo da tabela correspondente.  

 

Tabela 4.2.5 - Comparação das amostras de 381 e 179 casos em termos da variável 

Reserva para primeira estada do turista no estabelecimento hoteleiro 

Modo de reserva Amostra de 381 casos Amostra de 179 casos Totais 

Reserva por CD O = 142          E = 167 O = 104          E = 79 246 

Reserva por intermédio 
de AV 

O = 239          E = 214   O = 75            E = 100 314 

Totais 381 179 560 

Fonte - Elaboração própria.        (O = frequências observadas; E = Frequências esperadas; valor-p = 0,000) 

 

Tabela 4.2.6 - Comparação das amostras de 381 e 179 casos em termos da variável 

Publicidade 

Publicidade Amostra de 381 casos Amostra de 179 casos Totais 

Induziu a reserva O = 149          E = 148       O = 69            E = 70 218 

Não induziu a reserva O = 232          E = 233 O = 110          E = 109 342 

Totais 381 179 560 

Fonte - Elaboração própria.        (O = frequências observadas; E = Frequências esperadas; valor-p = 0,853) 

 

Tabela 4.2.7 - Comparação das amostras de 381 e 179 casos em termos da variável 

Comunicação word-of-mouth 

Comunicação word-of-

mouth 
Amostra de 381 casos Amostra de 179 casos Totais 

Induziu a reserva O = 161          E = 163       O = 79            E = 77 240 

Não induziu a reserva O = 220          E = 218 O = 100          E = 102 320 

Totais 381 179 560 

Fonte -  Elaboração própria.        (O = frequências observadas; E = Frequências esperadas; valor-p = 0,714) 
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Tabela 4.2.8 - Comparação das amostras de 381 e 179 casos em termos da variável 

Agência de viagens 

Agência de viagens Amostra de 381 casos Amostra de 179 casos Totais 

Induziu a reserva O = 132          E = 126       O = 53            E = 59 185 

Não induziu a reserva O = 249          E = 255 O = 126          E = 120 375 

Totais 381 179 560 

Fonte - Elaboração própria.        (O = frequências observadas; E = Frequências esperadas; valor-p = 0,248) 

 

Através do valor-p, determinado pelo SPSS relativamente a cada um dos testes, e 

apresentado em cada uma das Tabelas anteriores, verifica-se que: 

1) em relação à reserva para primeira estada a decisão estatística consiste 

em rejeitar a hipótese nula (H0), uma vez que valor-p < α, conforme 

valor indicado na Tabela 4.2.5 (assumindo α = 0,05); 

2) em relação às restantes três variáveis de interesse (publicidade, 

comunicação word-of-mouth e Agência de viagens) a decisão estatística 

consiste em não rejeitar a hipótese nula (H0), uma vez que valor-p > α 

em termos de cada uma das três variáveis, conforme valores indicados 

nas Tabelas 4.2.6, 4.2.7 e 4.2.8 (assumindo α = 0,05). 

Face à decisão de rejeitar a hipótese nula (H0) em relação a pelo menos uma das 

variáveis de interesse, obtém-se então a evidência estatística que permite afirmar que as 

duas amostras de 381 e 179 casos não pertencem à mesma população ou universo desta 

investigação, pelo que todos os procedimentos de análise estatística que se seguem serão 

efectuados com a primeira amostra de 381 casos. 
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4.3 Análise estatística 

 

4.3.1 Análise descritiva de algumas variáveis no contexto da investigação 

 

 Nesta subsecção procura-se apresentar uma análise descritiva de algumas variáveis 

medidas no instrumento de recolha de dados a fim de melhor caracterizar o fenómeno em 

estudo. 

Nesse sentido, foram feitas três questões de natureza aberta no questionário 

(Anexo II) que serve de base da investigação empírica, nomeadamente, sobre o período de 

antecedência da reserva com que o turista tomou conhecimento da existência do 

estabelecimento hoteleiro (pergunta nº7), sobre o motivo principal da estada do turista no 

estabelecimento hoteleiro (pergunta nº 8), sobre o período do ano preferido do turista para 

fazer turismo na região de turismo do Arade (pergunta nº 9) e, por último, sobre as 

melhorias de informação na mensagem publicitária e na recomendação do estabelecimento 

hoteleiro pela Agência de viagens sugeridas pelo turista (pergunta nº 10).  

A descrição dos dados, isto é, das respostas dadas pelos turistas inquiridos consiste 

basicamente na frequência com que certos elementos aparecem na mensagem (Bardin, 

2007). Esses elementos foram classificados em categorias de conteúdo, ou seja, as várias 

palavras contidas no texto da mensagem (resposta do turista inquirido) foram classificadas 

em categorias (Weber, 1990), procurando, com base na revisão de literatura sobre cada 

tópico e de acordo com os princípios da exclusividade e da exaustividade para a 

categorização (Bardin, 2007), garantir a consistência e a fiabilidade da dita classificação. 

Posteriormente, e com base na equivalência semântica das unidades de texto (Weber, 

1990), procedeu-se a uma análise de frequência de cada categoria e, igualmente, de cada 

item pertencente à respectiva categoria. 
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Motivo principal da estada 

 

No que se refere ao motivo principal da estada do turista no estabelecimento 

hoteleiro e na sequência da revisão de literatura (Capítulo II), resulta a seguinte 

classificação: reuniões do trabalho, contactos de negócio, congressos, visita a familiares, 

amigos e conhecidos, preços, comunicação e ofertas especiais, relaxamento (fim-de-

semana prolongado - mini férias), lazer, recreação, recomendação/boas referências, 

contacto social, atracções do destino turístico (recursos e ambiente natural e social), 

atributos do estabelecimento hoteleiro [estética, decoração e estilo arquitectónico, 

categoria do estabelecimento, localização, ambiente interno (calmo e tranquilo), ambiente 

externo (acessos e hospitalidade), actividades de bem-estar e outras ofertas 

complementares de serviços (entretenimento, manutenção física e desporto, restauração, 

piscina, bar, etc.), e relação qualidade – preço na prestação de serviço]. 

Assim sendo, relativamente à questão - Qual o motivo principal da estada do 

turista no estabelecimento hoteleiro? – na amostra total de 381 turistas inquiridos que 

fizeram reserva para primeira estada, o motivo lazer foi o mais referido com 100 respostas 

(27,3%), seguido do motivo localização com 83 respostas (21,1%). Estes resultados 

podem ser visualizados no Gráfico 4.3.1. 

 



  179 

  

Gráfico 4.3.1 - Motivo principal da estada no 
estabelecimento hoteleiro
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De referir igualmente que nos 142 turistas que fizeram reserva para primeira estada 

por contacto directo, o motivo lazer foi o mais referido por 30,3% das respostas, seguindo-

se o motivo localização. Nos 239 turistas que fizeram reserva para primeira estada por 

intermédio da Agência de viagens, o motivo lazer também foi o mais indicado por 23,8% 

das respostas, seguindo-se igualmente o motivo localização. Estes resultados encontram-se 

no Gráfico 4.3.2.  

 

Gráfico 4.3.2 - Motivo principal da estada no estabelecimento 
hoteleiro por modo de reserva
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Dos 56 turistas que reservaram por contacto directo e foram induzidos pela 

publicidade, 22 (39,3%) indicaram o lazer como motivo principal da estada. Dos 42 que 

reservaram por intermédio de Agência de viagens e também induzidos pela publicidade, 

11 (26,2%) indicaram a localização do estabelecimento como motivo principal da estada. 

Estes resultados são visualizados no Gráfico 4.3.3. 

 Verifica-se então que o motivo principal da estada mais indicado pelos turistas 

inquiridos com reserva induzida pela publicidade é diferente, consoante a reserva tenha 

sido feita por contacto directo ou por intermédio de Agência de viagens. 

 

Gráfico 4.3.3 - Motivo principal da estada no 
estabelecimento hoteleiro x Publicidade
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Dos 61 turistas que reservaram por contacto directo e foram induzidos pela 

comunicação word-of-mouth, 13 (21,3%) indicaram o lazer como motivo principal da 

estada. Dos 62 que reservaram por intermédio de Agência de viagens e foram induzidos 

pela comunicação word-of-mouth, 23 (37,1%) indicaram o lazer como motivo principal da 

estada.  
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 Verifica-se então que o motivo principal da estada mais indicado pelos turistas 

com reserva induzida pela comunicação word-of-mouth é igual, quer a reserva tenha sido 

feita por contacto directo quer por intermédio de Agência de viagens. O Gráfico 4.3.4 

evidencia estes resultados. 

 

Gráfico 4.3.4 - Motivo principal da estada no 
estabelecimento hoteleiro x Comunicação word-of-mouth
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Dos 7 turistas que reservaram por contacto directo e foram induzidos pela Agência 

de viagens, 2 (28,6%) indicaram a localização do estabelecimento como motivo principal 

da estada. Dos 105 que reservaram por intermédio de Agência de viagens e foram 

induzidos pela Agência de viagens, 23 (21,9%) indicaram o lazer como motivo principal 

da estada.  

Constata-se, deste modo, que o motivo principal da estada mais indicado pelos 

turistas inquiridos com reserva induzida pela Agência de viagens é diferente, consoante a 

reserva tenha sido feita por contacto directo ou por intermédio de Agência de viagens. Os 

resultados podem ser visualizados no Gráfico 4.3.5. 
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Gráfico 4.3.5 - Motivo principal da estada no 
estabelecimento hoteleiro x Recomendação da Agência de 

Viagens
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Período do ano preferido do turista 

 

No que concerne ao período do ano preferido do turista, com base na revisão de 

literatura e em resultado da leitura das respostas dos turistas à questão nº 9 do 

questionário, foi assumida a seguinte classificação: por estações do ano [Primavera (P), 

Verão (V), Outono (O), Inverno (I)]; combinação de duas [Primavera e Verão (P+V), 

Primavera e Outono (P+O), Primavera e Inverno (P+I), Verão e Outono (V+O), Verão e 

Inverno (V+I), Outono e Inverno (O+I)]; Combinação de três [Primavera, Verão e Outono 

(P+V+O), Primavera, Verão e Inverno (P+V+I), Primavera, Outono e Inverno (P+O+I), 

Verão, Outono e Inverno (V+O+I); sem preferência; por mês (de Janeiro a Dezembro).  

Assim sendo, quanto à questão - qual o período do ano preferido do turista para 

fazer turismo na região turística do Arade (Algarve)? – na amostra total de 381 casos, 249 

turistas referiram-se à estação do ano como período preferido e 132 referiram-se ao mês 

como período preferido. Dos 249 turistas que fizeram reserva para primeira estada no 

estabelecimento hoteleiro e que responderam por estação do ano, a Primavera foi a mais 
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referida com 70 respostas (28,1%), seguido do Verão com 54 respostas (21,7%), conforme 

pode ser visualizado no Gráfico 4.3.6. 

 

Gráfico 4.3.6 - Período do ano  preferido pelo Turista
 (estações do ano)
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Por outro lado, nos 107 turistas que fizeram reserva para primeira estada no 

estabelecimento hoteleiro por contacto directo, o período Verão foi o mais referido com 

34 respostas (31,8%). Nos 142 turistas que fizeram reserva para primeira estada por 

intermédio da Agência de viagens, o período Primavera foi o mais indicado com 48 

respostas (33,8%). Estes valores são apresentados no Gráfico 4.3.7.  

Verifica-se que o período do ano preferido, por estação do ano, mais indicado 

pelos turistas inquiridos é diferente, consoante a reserva tenha sido feita por contacto 

directo ou por intermédio de Agência de viagens. 
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Gráfico 4.3.7 - Período do ano preferido pelo Turista
 (estações do ano)
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 Quantos aos restantes 132 turistas que indicaram o período preferido do ano mas 

referindo-se ao mês, Maio foi o mais indicado com 46 respostas (34,8%) seguido do mês 

de Abril com 21 respostas (15,9%). O Gráfico 4.3.8. mostra estes resultados. 

 

Gráfico 4.3.8 - Período do ano preferido pelo Turista 
(meses)
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Constata-se ainda que nos 35 turistas que fizeram reserva para primeira estada por 

contacto directo, o mês de Maio foi o mais referido com 13 respostas (37,1%) (Gráfico 
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4.3.9). Nos 97 turistas que fizeram reserva para primeira estada por intermédio da Agência 

de viagens, o mês de Maio foi o mais indicado com 33 respostas (34%).  

Verifica-se que o período do ano preferido, por meses, mais indicado pelos turistas 

é igual, quer a reserva tenha sido feita por contacto directo ou por intermédio de Agência 

de viagens.  

 

Gráfico 4.3.9 - Período do ano preferido pelo Turista
 (mês)
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Na subsecção anterior foi efectuada uma análise descritiva dos dados por motivo 

principal da estada. Na presente subsecção faz-se a comparação do período preferido com 

o modo de reserva, juntando a seguir o motivo principal da estada nessa comparação.  

Destaca-se então que no período Verão o motivo principal mais indicado foi o 

lazer e que, no mês de Maio, os motivos mais indicados foram o lazer, a localização do 

estabelecimento e o ambiente externo, sendo estes períodos os mais indicados como 

preferidos dos turistas que reservaram a primeira estada por contacto directo. Tal é 

visualizado no Gráfico 4.3.10. 
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Na reserva para primeira estada por contacto directo, verifica-se que o motivo 

principal da estada mais indicado pelos turistas inquiridos é diferente, consoante o período 

do ano preferido mais indicado tenha sido estação do ano ou mês. 

 

Gráfico 4.3.10 - Período do ano preferido X Motivo principal 
da estada no estabelecimento hoteleiro

 (reserva por contacto directo)
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Destaca-se ainda que, no período Primavera, o motivo principal mais indicado foi a 

localização e que no período Maio o motivo principal mais indicado foi o lazer, sendo 

estes períodos os mais indicados como preferidos dos turistas inquiridos que reservaram a 

primeira estada no estabelecimento hoteleiro por intermédio da Agência de viagens 

(Gráfico 4.3.11). 

Assim sendo, na reserva para primeira estada por intermédio de Agência de 

viagens verifica-se que o motivo principal da estada mais indicado pelos turistas é 

diferente, consoante o período do ano preferido mais indicado tenha sido estação do ano 

ou mês. 
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Gráfico 4.3.11 - Período do ano preferido x Motivo principal 
da estada no estabelecimento hoteleiro 

(reserva por intermédio da Agência de viagens)
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Conhecimento da existência do estabelecimento hoteleiro 

 

O turista que efectua a reserva para primeira estada no estabelecimento hoteleiro, 

quer o faça por contacto directo ou por intermédio da Agência de viagens, sabe da 

existência desse estabelecimento com uma determinada antecedência da reserva. 

Da revisão de literatura efectuada constata-se que não existe uma análise dos 

aspectos relacionados com o conhecimento da existência do estabelecimento hoteleiro 

pelo turista e que podem estar associados com o modo de reserva do estabelecimento 

hoteleiro, pelo que, no contexto da investigação, interessa explorar o período de tempo de 

antecedência da reserva com que o turista soube da existência do estabelecimento e a sua 

comparação com o modo de reserva do estabelecimento hoteleiro.  

No contexto da investigação, tal como referido, interessa saber em cada modo de 

reserva, com uma abordagem meramente descritiva de dados, a antecedência de reserva 

com que o turista soube ou tomou conhecimento da existência do estabelecimento 
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hoteleiro. Neste contexto, levantou-se então a seguinte questão ao turista - com que 

antecedência da reserva soube ou tomou conhecimento da existência do estabelecimento 

hoteleiro? - permitindo as seguintes respostas alternativas possíveis: menos de 1 mês; 1 

mês; 2 meses; 3 meses; 4 meses; 5 meses; 6 meses; mais de 6 e menos de 12 meses; 12 ou 

mais meses. A definição destas possibilidades de resposta baseou-se na investigação 

exploratória realizada por Dellaert et al. (1998). 

 As respostas dos turistas inquiridos àquela questão estão indicadas na Tabela 4.3.1. 

com as frequências de reservas por contacto directo e por intermédio da Agência de 

viagens para cada um dos períodos de antecedências da reserva, em meses, com que o 

turista tomou conhecimento da existência do estabelecimento hoteleiro. 
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Na Tabela 4.3.1 - Número de meses de antecedência com que o turista tomou 

conhecimento da existência do estabelecimento 

Reserva do estabelecimento hoteleiro 

Por contacto directo 
Por intermédio da Agência de 

viagens 
Total Antecedência 

Nº reservas % Nº reservas % Nº reservas % 

Menos de 1 
mês 

51 13,4 78 20,5 129 33,9 

1 mês 13 3,4 17 4,5 30 7,9 

2 meses 2 0,5 21 5,5 23 6,0 

3 meses 7 1,8 15 3,9 22 5,8 

4 meses 2 0,5 7 1,8 9 2,3 

5 meses 1 0,3 3 0,8 4 1,0 

6 meses 6 1,6 10 2,6 16 4,2 

Mais de 6 e 
menos de 12 

meses 
14 3,7 19 5,0 33 8,7 

12 meses ou 
mais 

46 12,1 69 18,1 115 30,2 

Total 142 37,3 239 62,7 381 100,00 

Fonte - Elaboração própria. 

 

Verifica-se então que para 33,9% das reservas, os turistas tomaram conhecimento 

da existência do estabelecimento hoteleiro com menos de 1 mês de antecedência da 

reserva. Para uma percentagem das reservas muito próxima, ou seja, 30,2%, os turistas 

tomaram conhecimento com 12 meses ou mais de antecedência. Do número total de 

turistas que tomaram conhecimento com menos de 1 mês de antecedência da reserva, a 

maioria reservou a primeira estada por intermédio da Agência de viagens, enquanto que, 

do número total de turistas que tomaram conhecimento com 12 meses ou mais de 

antecedência da reserva, a maioria também reservou por intermédio da Agência de 

viagens. 
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Melhorias da informação sugeridas pelo turista 

 

Um dos factores que mais influi na decisão de compra (reserva) dos turistas é a 

informação sobre os produtos ou serviços turísticos (Moutinho, 1987). Desse modo, e 

neste contexto, interessa realçar se o turista que reserva o estabelecimento hoteleiro por 

contacto directo aprecia a informação na mensagem publicitária de maneira diferente, caso 

tenha sido induzido pela publicidade a efectuar a reserva, comparativamente com o turista 

que reserva por intermédio da Agência de viagens. Com este propósito levantou-se a 

seguinte questão: que melhoria de informação na mensagem publicitária ao 

estabelecimento hoteleiro o turista sugere para facilitar a escolha deste estabelecimento? 

Caso o turista tenha sido induzido a reservar por intermédio da Agência de viagens 

interessa realçar se o turista aprecia a informação na recomendação feita pela Agência de 

viagens de maneira diferente comparativamente com o turista que reserva por contacto 

directo. Com este propósito levantou-se então a seguinte questão: que melhoria de 

informação na recomendação do estabelecimento hoteleiro feita pela Agência de viagens o 

turista sugere para facilitar a escolha desse estabelecimento? 

As melhorias de informação na mensagem publicitária e na recomendação do 

estabelecimento hoteleiro feita pela Agência de viagens sugeridas pelo turista para facilitar 

a decisão de escolha do estabelecimento hoteleiro reflectem a manifestação do turista 

relativamente às suas expectativas do serviço de alojamento.  

Apresenta-se então a seguinte classificação com base nas respostas dadas pelos 

turistas à pergunta nº 10 do questionário da investigação (Anexo II) e apoiada na revisão 

de literatura sobre fontes de informação do turista (Capítulo II). 

Quanto à melhoria de informação na mensagem publicitária, o turista sugere que 

seja acrescentada informação sobre: características das instalações (quartos e 
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equipamentos disponíveis); tipos de serviços prestados; programas de entretenimento 

(animação, eventos musicais, parques temáticos, etc.); proximidade de zonas de praia; 

outros tipos de serviços (bar, restaurante, características do local (acessos, transportes, 

área comercial, hospitalidade, etc.); localização e distância ao aeroporto; fotografia do 

estabelecimento (interior e espaço circundante); preços e promoções; mais fotos na WEB 

site; facilidade de reserva online; mais informação em vários meios (televisão, revistas de 

golfe e outras revistas temáticas, brochuras, jornais de grande tiragem). 

Relativamente à melhoria de informação na recomendação do estabelecimento 

hoteleiro feita pela Agência de viagens, o turista sugere que seja acrescentada informação 

sobre: características das instalações (quartos e equipamentos disponíveis); tipos de 

serviços prestados; programas de entretenimento (animação, eventos musicais, parques 

temáticos, etc.); proximidade de zonas de praia; outros tipos de serviços (bar, restaurante, 

etc.); características do local (acessos, transportes, área comercial, hospitalidade, etc.); 

localização e distância ao aeroporto; fotografia do estabelecimento (interior e espaço 

circundante); preços e promoções; informação em vários meios (catálogos, brochuras, 

WEB). 

No que concerne então à questão - que melhorias de informação na mensagem 

publicitária sugere o turista para facilitar a escolha do estabelecimento hoteleiro? - dos 74 

turistas que fizeram reserva para primeira estada por contacto directo e que indicaram 

terem sido induzidos pela publicidade, 64 (86,5%) consideraram a informação suficiente, 

sendo que as sugestões de melhoria de informação indicadas pelos restantes turistas 

assumem valores pouco expressivos, tal como pode ser verificado no Gráfico 4.3.12. 

Dos 59 turistas que fizeram reserva para primeira estada por intermédio da 

Agência de viagens e foram induzidos pela publicidade, 54 (91,5%) consideraram a 

informação suficiente, pelo que as sugestões de melhoria de informação indicadas pelos 
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restantes turistas assumem também valores pouco expressivos, tal como pode ser 

verificado no mesmo Gráfico 4.3.12.  

Destaca-se assim que uma percentagem bastante elevada de turistas na amostra não 

indicou qualquer sugestão de melhoria de informação por considerar a informação 

suficiente para facilitar a escolha do estabelecimento hoteleiro. 

 

Gráfico 4.3.12 - Melhoria de informação sugerida pelo turista 
à mensagem publicitária
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No que diz respeito à questão - Que melhorias de informação na recomendação do 

estabelecimento hoteleiro feita pela Agência de viagens sugere o turista para facilitar a 

escolha do estabelecimento? - dos 15 turistas que fizeram reserva para primeira estada por 

contacto directo e que indicaram terem sido induzidos pela Agência de viagens, 13 

(86,7%) consideraram a informação suficiente e, tal como pode ser visualizado no Gráfico 

4.3.13, as sugestões de melhoria de informação indicadas pelos restantes turistas 

apresentam valores com frequência reduzida.  
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Dos 124 turistas que fizeram reserva para primeira estada por intermédio da 

Agência de viagens e que indicaram terem sido induzidos pela Agência de viagens, 110 

(88,7%) consideraram a informação suficiente, e da mesma forma que a reserva para 

primeira estada por contacto directo, as sugestões de melhoria de informação indicadas 

pelos restantes turistas assumiram valores pouco representativos, conforme se verifica no 

Gráfico 4.3.13.  

 Destaca-se igualmente que uma percentagem bastante elevada de turistas da 

amostra não indicou qualquer sugestão de melhoria de informação por considerar a 

informação suficiente para facilitar a escolha do estabelecimento hoteleiro. 

 

Gráfico 4.3.13 - Melhoria de informação sugerida pelo turista 
na recomendação da Agência de Viagens
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Conclusões da análise descritiva no contexto da investigação 

 

Em suma, a partir das respostas às perguntas de natureza aberta do questionário 

relativas aos quatro temas que constituem o contexto específico da decisão de reserva do 

estabelecimento hoteleiro pelo turista, foi possível verificar que: 



  194 

  

a) o motivo principal lazer, sendo o mais indicado nos dois modos de reserva, apresenta 

uma proporção superior nas reservas por intermédio de Agência de viagens em 

comparação com as reservas por contacto directo; 

b) o motivo principal da estada mais indicado pelos turistas com reserva induzida pela 

publicidade é diferente, consoante a reserva tenha sido feita por contacto directo (motivo 

lazer) ou por intermédio de Agência de viagens (motivo localização do estabelecimento 

hoteleiro); 

c) o motivo principal da estada mais indicado pelos turistas com reserva induzida pela 

comunicação word-of-mouth é igual, quer a reserva tenha sido feita por contacto directo 

ou por intermédio de Agência de viagens (motivo lazer); 

d) o motivo principal da estada mais indicado pelos turistas com reserva induzida pela 

Agência de viagens é diferente, consoante a reserva tenha sido feita por contacto directo 

(motivo localização do estabelecimento hoteleiro) ou por intermédio de Agência de 

viagens (motivo lazer); 

e) o período do ano preferido, por estação do ano, mais indicado pelos turistas é a 

Primavera, sendo no entanto diferente, consoante a reserva tenha sido feita por contacto 

directo (Verão) ou por intermédio de Agência de viagens (Primavera); 

f) o período do ano preferido, por mês, mais indicado pelos turistas é o mês de Maio, quer 

a reserva tenha sido feita por contacto directo ou por intermédio de Agência de viagens; 

g) na reserva para primeira estada no estabelecimento hoteleiro por contacto directo o 

motivo principal da estada mais indicado pelos turistas é diferente, consoante o período do 

ano preferido mais indicado tenha sido estação do ano (motivo lazer) ou mês (motivo 

lazer, localização do estabelecimento hoteleiro e ambiente externo); 

h) na reserva para primeira estada no estabelecimento hoteleiro por intermédio de Agência 

de viagens o motivo principal da estada mais indicado pelos turistas é diferente, consoante 
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o período do ano preferido mais indicado tenha sido estação do ano (motivo localização) 

ou mês (motivo lazer);  

i) na maioria das reservas para primeira estada no estabelecimento hoteleiro, os turistas 

tomaram conhecimento da existência do estabelecimento com menos de 1 mês e com 12 

meses ou mais de antecedência da reserva, quer na reserva efectuada por contacto directo 

quer na reserva efectuada por intermédio da Agência de viagens, sendo o número de 

reservas superior no primeiro período, isto é, com menos de 1 mês de antecedência; 

verificou-se que, para estes dois períodos, a antecedência é estatisticamente independente 

do modo de reserva. 

j) uma percentagem bastante elevada de turistas na amostra não indicou qualquer sugestão 

de melhoria de informação tanto à mensagem publicitária como na recomendação da 

Agência de viagens, por considerar a informação suficiente para facilitar a escolha do 

estabelecimento hoteleiro. 

 

4.3.2 O modelo de regressão logística 

 

Tal como referido na subsecção 4.10.3, o modelo a estimar com recurso ao SPSS 

tem a seguinte expressão: 

ln 5 70 1 2 3 4 61 i

Pi P R AV PR PAV RAV PRAV u
Pi

β β β β β β β β
 

= + + + + + + + + 
 − 

   [4.1] 

 

4.3.3 Análise da especificação do modelo de regressão logística 

 

A verificação de alguns pressupostos ao nível da especificação do modelo, tal 

como referido na subsecção 3.12.4, prende-se com a necessidade de assegurar a ausência 
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de multicolinearidade séria entre o conjunto de regressores, a não omissão incorrecta de 

variáveis explicativas relevantes, avaliar a aditividade do modelo, a exclusão das variáveis 

irrelevantes, bem como a ausência de casos influentes e de outliers. 

 

Multicolinearidade 

 

Na subsecção 3.12.4 tratou-se do problema da multicolinearidade e referiu-se o 

tipo de diagnóstico para verificação da associação entre as variáveis explicativas 

qualitativas, as quais, nesta investigação, são variáveis dummy. Os valores dos coeficientes 

phi (φ), bem como dos valor-p de significância estatística, constam da Tabela 4.3.2. 

 

Tabela 4.3.2 - Análise de multicolinearidade: valores do coeficiente phi (φ) de associação 

entre variáveis explicativas (primeira linha) e valor-p de significância (segunda linha). 

 P R AV PR PAV RAV PRAV 

P 1,000 
-0,304 
0,000 

-0,324 
0,000 

0,397 
0,000 

0,316 
0,000 

0,158 
0,002 

0,215 
0,000 

R  1,000 
-0,467 
0,000 

0,372 
0,000 

0,029 
0,577 

0,228 
0,000 

0,202 
0,000 

AV   1,000 
-0,022 
0,675 

0,348 
0,000 

0,268 
0,000 

0,237 
0,000 

PR    1,000 
0,339 
0,000 

0,469 
0,000 

0,542 
0,000 

PAV     1,000 
0,595 
0,000 

0,680 
0,000 

RAV      1,000 
0,883 
0,000 

PRAV       1,000 

Fonte – Elaboração própria com a utilização do software SPSS®, versão 15 (SPSS Inc., 2006) 

 

Tal como referido na subsecção 3.12.4, um valor baixo do coeficiente phi (φ), ou 

seja, próximo de zero, representa uma associação fraca, igual a zero significa que as 

variáveis não estão associadas e um valor próximo da unidade representa uma associação 

elevada entre as variáveis explicativas consideradas, sendo a significância estatística dessa 
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associação verificada através do valor-p, o qual é comparado com o nível de significância 

assumido, neste caso, α = 0,05, o nível mais usual. 

Considerando os resultados constantes da Tabela 4.3.2 anterior, verifica-se que o 

termo de interacção PRAV está associado com o termo RAV, sendo essa associação forte 

(coeficiente phi (φ) = 0,883), mas também com os restantes termos de interacção PR e 

PAV, sendo essa associação moderada (coeficiente phi (φ) superior a 0,500). A decisão de 

exclusão recai então, numa primeira fase, no termo PRAV, dando origem ao seguinte 

modelo: 

ln 50 1 2 3 4 61

Pi P R AV PR PAV RAV
Pi

β β β β β β β
 

= + + + + + + 
 − 

           [4.2] 

Da estimação deste modelo resultam os principais resultados apresentados na 

tabela 4.3.3. 

 

Tabela 4.3.3 - Variáveis incluídas no modelo, valor ß, estatística Wald, graus de liberdade 

e valor-p. 

Variáveis 
incluídas 

ß Wald g.l. Valor-p Exp(ß) 

P -19,424 0,000 1 0,999 0,000 

R -19,709 0,000 1 0,999 0,000 

AV -22,474 0,000 1 0,999 0,000 

PR 19,306 0,000 1 0,999 2,423E8 

PAV 21,139 0,000 1 0,999 1,515E9 

RAV 1,320 1,710 1 0,191 3,742 

Constante 19,660 0,000 1 0,999 3,455E8 

Fonte – Elaboração própria com a utilização do software SPSS®, versão 15 (SPSS Inc., 2006) 

 

Como se pode verificar através dos resultados indicados na Tabela anterior, da 

estimação do modelo eliminando apenas o termo PRAV denota ainda multicolinearidade 

séria, sugerida por estatísticas Wald demasiado baixas e os valor-p perto de 1. Assim, 
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numa segunda fase, procedeu-se à eliminação conjunta dos termos PRAV e PAV, 

resultando num modelo ainda com problemas de multicolinearidade elevada. 

Por fim, a decisão recaiu então na eliminação dos termos PAV, RAV e PRAV, 

sendo os que originavam coeficientes phi (φ) superiores a 0,500. Tal decisão implica que o 

seguinte modelo estará na base das análises subsequentes: 

ln 0 1 2 3 41

Pi P R AV PR
Pi

β β β β β
 

= + + + + 
 − 

   [4.3] 

Da estimação deste modelo resultam os principais resultados apresentados na tabela 4.3.4. 

 

Tabela 4.3.4 - Variáveis incluídas no modelo, valor ß, estatística Wald, graus de liberdade 

e valor-p. 

Variáveis 
incluídas 

ß Wald g.l. Valor-p Exp(ß) 

P 2,071 10,998 1 0,001 7,935 

R 1,795 7,726 1 0,005 6,018 

AV -0,944 4,119 1 0,042 0,389 

PR -1,885 5,390 1 0,020 0,152 

Constante -1,869 8,893 1 0,003 0,154 

Fonte – Elaboração própria com a utilização do software SPSS®, versão 15 (SPSS Inc., 2006) 

 

Não omissão de variáveis relevantes 

 

Implementa-se agora o teste Ramsey, comparando os resultados do modelo [4.3] 

com os da estimação de um modelo mais amplo, o qual acrescenta às variáveis do modelo 

original dois regressores adicionais: o quadrado e o cubo das probabilidades estimadas. De 

seguida, calcula-se o valor da estatística G2, comparando os resultados do valor -2LL dos 

dois modelos, a qual segue uma distribuição assimptótica χ2 com dois graus de liberdade 

(igual ao número de regressores adicionais cuja significância conjunta se procura testar). 
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Recorrendo ao software Microsoft Office, módulo Excel, obtém-se o valor-p = 

0,151, o qual é superior ao nível de significância assumido α = 0,05, pelo que a decisão 

estatística é de não rejeitar H0. Deste modo, no decurso da aplicação do teste Ramsey, 

existe evidência estatística de não haver ausência de variáveis explicativas relevantes no 

modelo completo com a expressão [4.3]. 

 

Aditividade 

 

 Conforme referido na subsecção 3.12.4, o teste à aditividade prende-se com a 

necessidade de avaliar a relevância da inclusão de termos de interacção de efeitos no 

modelo de regressão logística. Uma vez que o modelo [4.3] apenas contém um termo de 

interacção, esta análise baseia-se no teste da significância individual deste termo, o que é 

feito através da estatística Wald. Esta estatística testa, para cada variável explicativa, a 

hipótese nula (H0) de que o coeficiente de regressão correspondente é igual a zero. 

Deste modo, considera-se que existe evidência estatística para a relevância da 

inclusão do termo de interacção no modelo estimado dado o valor-p = 0,02 associado ao 

termo de interacção PR. Este valor, abaixo do nível de significância assumido de 5%, 

valida a significância estatística deste termo e a importância da manutenção do termo de 

interacção no modelo. 

 

Exclusão das variáveis irrelevantes 

 

 Com o objectivo de excluir as variáveis irrelevantes incluídas no modelo estimado, 

observou-se o valor da estatística de Wald associada a cada estimativa do modelo. Como 

se pode verificar na Tabela 4.3.4 as 4 variáveis P, R, AV e PR apresentam uma estatística 
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Wald com valor-p associado inferior a 0,05, sugerindo ser variáveis com poder explicativo 

significativo, não existindo no modelo [4.3] regressores potencialmente irrelevantes.  

 

Ausência de casos influentes 

 

 Tal como referido na subsecção 3.12.4, através da análise de casos influentes, 

procura-se identificar as observações que potencialmente afectam de uma forma excessiva 

as estimativas dos parâmetros do modelo de regressão logística. Os valores Dbeta que 

permitem identificar essas observações foram determinados com recurso ao SPSS, no 

âmbito do modelo [4.3], para cada um dos 381 casos e para cada parâmetro do modelo. 

Nesta análise verifica-se que esses valores são todos inferiores à unidade, assumindo o 

valor máximo de 0,17. Estes resultados revelam que não existem observações com uma 

influência excessiva na estimativa dos coeficientes de regressão.  

 

Ausência de outliers 

 

 Os resíduos padronizados são apresentados na Tabela 4.3.5 com o objectivo de se 

identificar os casos (outliers) que provocam um ajustamento inadequado do modelo [4.3] 

que tem vindo a ser utilizado na análise. Segundo Long (1997), os resíduos padronizados 

positivos ou negativos elevados sugerem casos para os quais o modelo não se ajusta bem. 

Na Tabela 4.3.5 verifica-se que os resíduos variam entre um mínimo de -1,10619 e um 

máximo de 4,08248. Não obstante, considerando a distribuição dos resíduos, cerca de 

98,4% estão entre -2,5 e 2,5, o que coincide com os limites sugeridos por Menard (2001). 
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Tabela 4.3.5 - Resíduos padronizados  

Resíduos Frequência % % acumulada 

-1,10619 45 11,8 11,8 

-1,05716 13 3,4 15,2 

-0,96334 63 16,5 31,8 

-0,69000 9 2,4 34,1 

-0,65942 6 1,6 35,7 

-0,60090 3 0,8 36,5 

-0,24495 100 26,2 62,7 

0,90401 57 15,0 77,7 

0,94593 11 2,9 80,6 

1,03805 60 15,7 96,3 

1,44927 3 0,8 97,1 

1,51648 5 1,3 98,4 

4,08248 6 1,6 100,0 

Totais 381 100,0  

Fonte – Elaboração própria com a utilização do software SPSS®, versão 15 (SPSS Inc., 2006) 

 

4.3.4 Avaliação da bondade do ajustamento do modelo logit 

 

 Na presente tese, conforme referido na subsecção 3.12.5, o modelo de regressão 

logística informa, para cada turista, qual a probabilidade da reserva ter ocorrido por 

contacto directo. Logo, para um dado turista, Y será 0 (o resultado “reserva por CD” não 

ocorre) ou 1 (o resultado ocorre) e o valor previsto ou esperado P(Y) estará entre 0 (não é 

provável que o resultado “reserva por CD” ocorra) e 1 (haverá uma forte probabilidade do 

resultado ocorrer). Os valores (frequências) observados e previstos da variável dependente 

em 381 casos são utilizados para analisar o ajustamento do modelo aos valores 

(frequências) observados. 
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Teste da significância geral das variáveis explicativas incluídas no modelo logit: estatística 

de teste LR (Likelihood Ratio) 

 

Neste teste compara-se o modelo final (modelo geral com todas as variáveis 

relevantes incluídas), cuja expressão [4.3] foi antes apresentada, com o modelo restrito 

estimado apenas com o intercepto ou termo constante. 

 Através do output do SPSS obtém-se o valor de 81,130 e o correspondente valor-p 

= 0,000. Sendo este valor inferior ao nível de significância estatística assumido α = 0,05, 

rejeita-se a hipótese nula (H0) de que os valores dos coeficientes do modelo final antes 

indicado são todos iguais a zero. 

 

O pseudo-R2 

 

 O coeficiente McFadden-R2 tem sido indicado como indicador de bondade de 

ajustamento do modelo logit. Para o seu cálculo utilizam-se os valores de -2LLp = 

422,079 e de 
0

-2LL
β

= 503,209 obtidos a partir do output do SPSS. Logo, o coeficiente 

McFadden-R2 = 1- (422,079 / 503,209) = 0,16, valor do pseudo-R2 que, estando afastado 

da unidade, indica um ajustamento do modelo não muito “bom,” muito embora não se 

saiba qual o valor de referência para um “bom” ajustamento. Este valor baixo do pseudo-

R
2 significa que existem outras variáveis que também poderão justificar a reserva para 

primeira estada por contacto directo, para além das três variáveis consideradas nesta 

investigação. Posto isto, o modelo apresenta uma boa margem para ser melhorado através 

de investigação futura. 
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Teste de Hosmer-Lemeshow 

 

 Neste âmbito, testa-se a hipótese nula (H0) de não existência de diferença entre os 

valores observados e os previstos pela equação do modelo de regressão. O valor do teste 

obtido do output do SPSS é de 0,515 e o correspondente valor-p = 0,916. Atendendo a este 

valor-p, claramente superior ao nível de significância assumido α = 0,05, a decisão 

estatística é tomada no sentido de não se rejeitar a hipótese nula (H0), o que indica existir 

evidência estatística de que os dados se ajustam ao modelo estimado. 

 

Análise do poder de previsão do modelo logit 

 

 A análise incide sobre a Tabela de Contingência fornecida com o output de 

regressão logística pelo SPSS, tal como referido na subsecção 3.12.5.  

 A Tabela 4.3.6 apresenta o resultado da classificação dos dados (frequências 

observadas e previstas). 

 

Tabela 4.3.6 - Tabela de classificação: comparação do número observado de casos com o 

número previsto em cada um dos valores da variável dependente Y 

Previsto 

Reserva por CD Observado 
Y=0 (não reserva 
por CD) 

Y=1 (reserva por 
CD) 

Percentagem correcta 

Y=0 (não reserva 
por CD) 

181 58 75,7 

Y=1 (reserva por 
CD) 

74 68 47,9 
Reserva por CD 

Total 255 126 65,4 

Fonte - Elaboração própria com a utilização do software SPSS®, versão 15 (SPSS Inc., 2006) 
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Na Tabela 4.3.6 são apresentados os seguintes dados da variável dependente Y: 

239 casos observados no grupo dos que não reservaram por CD; 142 casos observados no 

grupo dos que reservaram por CD; 255 casos previstos ou esperados no grupo dos que não 

reservaram por CD; 126 casos previstos ou esperados no grupo dos que reservaram por 

CD; 75,7% de casos observados classificados correctamente no grupo em que a variável 

dependente assume o valor “0 = não reserva por CD;” 47,9% de casos observados 

classificados correctamente no grupo em que a variável dependente assume o valor “1 = 

reserva por CD;” 65,4% de casos, em termos globais, classificados correctamente; 34,6% 

de casos classificados incorrectamente; 29% de casos observados com reserva por CD mas 

previstos como casos com reserva por intermédio de AV (não efectuada por CD); 24,3% 

de casos observados com reserva por intermédio de AV (não efectuada por CD) mas 

previstos como casos com reserva efectuada por CD. 

 Para avaliar a bondade da classificação utiliza-se o teste proposto por Huberty 

(1984) para testar a hipótese nula (H0) do número de casos correctamente classificados 

com a aplicação da regressão logística ser igual ao número de casos correctamente 

classificados devido ao acaso contra a hipótese alternativa (Ha) da classificação via 

regressão logística conduzir a melhores resultados. 

 Adoptam-se então os seguintes procedimentos do teste proposto por Huberty 

(1984), os quais foram descritos na subsecção 3.12.5. 

a) Utilização da estatística Z que segue uma distribuição normal padrão com as seguintes 

expressões para a amostra e para cada um dos dois grupos de casos da variável dependente 

(0 ou 1): 

( )2 21
239 68 162,06

381
e = + =    

( )

( )

249 162,06 381
9,01

162,06 381 162,06
Z

−
= =

−
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2
0

1
239 149,92

381
e = =     

( )

( )
0

181 149,92 239
4,16

149,92 239 149,92
Z

−
= =

−
 

2
1

1
142 52,92

381
e = =      

( )

( )
1

68 52,92 142
2,62

52,92 142 52,92
Z

−
= =

−
 

b) Consulta da tabela de distribuição normal padrão, verificando-se que qualquer dos três 

valores da estatística Z obtidos são superiores ao valor Zα , assumindo α = 0,05, ou seja, 

1,625. Assim sendo, a hipótese nula (H0) antes descrita é rejeitada. Esta rejeição sugere 

estatisticamente que o número de casos correctamente classificados com a aplicação da 

regressão logística (65,4%) é significativamente superior ao número de casos 

correctamente classificados devido ao acaso (62,7% = 239 / 381 * 100). Deste modo, a 

diferença evidencia uma melhoria resultante da aplicação do modelo sobre a classificação 

efectuada ao acaso. 

 Na verificação dessa melhoria na classificação do número de casos, utiliza-se a 

expressão proposta por Huberty (1984), a qual permite calcular a proporção da redução do 

erro de classificação obtida com a classificação da regressão logística comparativamente 

com o que seria previsto ou esperado com a classificação pelo acaso. Assim, tal como 

descrito na subsecção 3.12.5, a proporção da redução do erro de classificação obtida 

resulta do seguinte cálculo: 

[ ] [ ]
[ ]

(181 68) / 381 162,06 / 381
0,397

1 162,06 / 381
I

+ −
= =

−
 ou 39,7% 

 

4.3.5 Interpretação dos coeficientes da regressão logística 

 

A Tabela 4.3.7 apresenta os resultados síntese da estimação do modelo de 

regressão logística e dos principais testes efectuados, os quais facilitarão a interpretação 
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dos coeficientes estimados e possibilitarão o teste das hipóteses de investigação na 

subsecção seguinte. 

 

Tabela 4.3.7 - Resultados da regressão logística e dos testes 

Modelo 

Estimativa 
dos 

coeficientes 
ßk 

Erro padrão 
(S.E.) 

Estatística Wald Sig. 
Exp(ßk) 
= ”odds 
ratio” 

P 

R 
AV 
PR 
Constante 

2,071 
1,795 
-0,944 
-1,885 
-1,869 

0,625 
0,646 
0,465 
0,812 
0,627 

10,998 
7,726 
4,119 
5,390 
8,893 

0,001 
0,005 
0,042 
0,020 
0,003 

7,935 
6,018 
0,389 
0,152 
0,154 

Tabela de classificação: proporção 
do número de casos correctamente 
previstos. 

65,4% 
 

χ
2 (Teste Omnibus) 81,130  0,000  

422,079 
-2LL 

503,209 
 

χ
2 (Teste Hosmer e Lemeshow) 0,515  0,916  

McFadden-R2 0,16 

Nº de casos 381 
 

Fonte - Elaboração própria. 

 

Sendo o odds ratio da variável Publicidade igual a 7,935, significa que a 

probabilidade do acontecimento Y = 1, neste caso reserva por CD, ocorrer em relação a 

um turista i com reserva induzida pela Publicidade é cerca de oito vezes superior à de não 

ocorrer (Y = 0). A mesma interpretação é feita para a variável Recomendação. Os 

coeficientes associados com os regressor dummy AV e PR são de sinal negativo, 

sugerindo que um turista que não foi exposto à recomendação da Agência de viagens ou à 

interacção entre publicidade e recomendação da pessoa que manifestou uma opinião 

favorável do EH estará mais propenso a reservar a primeira estada no estabelecimento 

hoteleiro por CD do que um turista que foi exposto à recomendação ou à interacção.  
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4.3.6 Teste das hipóteses de investigação 

 

 No teste das hipóteses, utilizam-se os coeficientes de regressão após a equação do 

modelo logit final ter sido estimada e a bondade do ajustamento ter sido testada. Estes 

coeficientes representam os efeitos no odds ratio da variação de uma unidade nas 

variáveis explicativas de efeitos principais e das suas interacções incluídas no modelo, 

ceteris paribus. 

 O coeficiente 0β  = -1,869 (constante indicada na Tabela 4.3.7 da subsecção 

anterior) representa a variação no rácio de probabilidade, isto é, no odds ratio, quando as 

variáveis explicativas incluídas no modelo de regressão logística assumem o valor zero. 

Verifica-se então que o valor do odds ratio 1,869 0,154e− =  é inferior à unidade, o que 

significa estatisticamente que é menos provável ocorrer a reserva por CD do que não 

ocorrer. 

 Os coeficientes associados às variáveis explicativas P e R são positivos, 

significando que, por efeito das variáveis P e R a passagem do valor 0 = não induz a 

reserva para 1 = induz a reserva produz um aumento na probabilidade de ocorrência da 

reserva por CD.  

Por efeito da variável P, o correspondente valor do odds ratio 2,071 7,935e =  

significa que é cerca de oito vezes mais provável ocorrer a reserva por CD do que não 

ocorrer. Deste modo, considera-se verificada a H1: a publicidade tem um efeito 

estatisticamente significativo em termos da reserva para primeira estada do turista no 

estabelecimento hoteleiro. 

Por efeito da variável R, o correspondente valor do odds ratio 1,795 6,018e =  

significa que é seis vezes mais provável ocorrer a reserva por CD do que não ocorrer. 
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Deste modo, considera-se verificada a H2: a comunicação word-of-mouth tem um efeito 

estatisticamente significativo em termos da reserva para primeira estada do turista no 

estabelecimento hoteleiro.  

Por efeito da variável AV, o correspondente valor do odds ratio 0,944 0,389e
− = , 

sendo inferior à unidade, significa que é menos provável ocorrer a reserva por CD do que 

não ocorrer. Deste modo, considera-se verificada a H3: a recomendação do 

estabelecimento hoteleiro feita pela Agência de viagens tem um efeito estatisticamente 

significativo em termos da reserva para primeira estada nesse estabelecimento.  

Relativamente à variável de interacção de efeitos PR incluída no modelo, testa-se a 

hipótese de investigação H4: existem efeitos estatisticamente significativos de interacção 

entre a publicidade, a comunicação word-of-mouth e a recomendação do estabelecimento 

hoteleiro feita pela Agência de viagens em termos da reserva para primeira estada do 

turista nesse estabelecimento Assim, por efeito da variável de interacção PR, o 

correspondente valor do odds ratio 1,885 0,152e
− = , sendo inferior à unidade, significa 

que é menos provável ocorrer a reserva por CD do que não ocorrer. Esta variável de 

interacção tem poder explicativo significativo (valor-p < 0,05) o que significa que existe 

evidencia a favor desta hipótese de investigação.  

 

4.3.7 Interpretação dos resultados 

 

Tal como referido na subsecção 3.12.8, para a interpretação dos resultados 

interessa essencialmente: 

a) Identificar os coeficientes de regressão que diferem significamente de zero na Tabela 

4.3.7 da subsecção 4.3.5; 
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b) Interpretar o significado dos coeficientes para cada variável explicativa e interacção de 

efeitos na equação de regressão logística em termos de odds ratio, o que surge na 

subsecção anterior; 

c) Calcular as probabilidades previstas para cada tipo de turista atendendo aos coeficientes 

do modelo e ao conjunto particular de valores dos regressores dummy, utilizando a 

expressão [3.13] indicada na subsecção 3.12.8, agora com os valores estimados dos 

coeficientes: 

1,869 2,071 1,795 0,944 1,885

1,869 2,071 1,795 0,944 1,8851

P R AV PR
e

Pi P R AV PR
e

− + + − −
=

− + + − −+
  [4.4] 

A probabilidade de Y=1 (neste caso, reserva por CD) para um dado turista i cuja reserva 

foi induzida por cada uma das variáveis incluídas no modelo é indicada na Tabela 4.3.8 

através do cálculo com a utilização expressão [4.4] substituindo a designação do regressor 

pelo valor “1” relativamente à variável em causa e os restantes pelo valor “0”. Um 

resultado de Pi próximo de 1 significa que será mais provável que o turista i reserve a sua 

primeira estada no estabelecimento hoteleiro por CD do que não reserve, tal como se 

demonstrado na Tabela 4.3.8. 

 Os valores altos ou baixos das probabilidades do acontecimento “reserva por CD” 

ocorrer dependem dos valores estimados dos coeficientes do modelo de regressão logística 

ajustado aos dados mas também dos próprios valores assumidos pelos regressores dummy, 

tal como demonstrado na Tabela 4.3.8. 
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Tabela 4.3.8 - Probabilidade do acontecimento “reservar por CD” ocorrer para o turista i  

Probabilidade do turista i 
O que induz a reserva 

Reservar por CD Não reservar por CD 

Publicidade (valor “1” assumido 
pelo regressor dummy P) 

0,55 0,45 

Recomendação (valor “1” 
assumido pelo regressor dummy R) 

0,48 0,52 

Agência de viagens (valor “1” 
assumido pelo regressor dummy 

AV) 
0,06 0,94 

Interacção entre publicidade e 
recomendação da pessoa que 
manifestou uma opinião favorável 
do EH (valor “1” assumido pelo 
regressor dummy PR e pelos 
regressores P e R). 

0,53 0,47 

Fonte - Elaboração própria. 

 

Os resultados indicados na Tabela 4.3.8 significam que: 

- se um turista for exposto apenas à publicidade, então a probabilidade de reservar por CD 

a primeira estada é de 0,55; 

- se um turista for exposto apenas à comunicação word-of-mouth, então a probabilidade de 

reservar por CD a primeira estada é de 0,48; 

- se um turista for exposto apenas à recomendação do estabelecimento hoteleiro feita pela 

Agência de viagens, então a probabilidade de efectuar a reserva por CD para primeira 

estada é de 0,06; 

- se um turista for exposto à publicidade e à comunicação word-of-mouth, então a 

probabilidade de reservar por CD a primeira estada é de 0,53, valor ligeiramente inferior 

ao que se regista, caso o turista seja exposto apenas à publicidade. 
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4.3.8 Análise da relação entre a variável dependente e as variáveis com poder explicativo 

significativo 

 

As variáveis Publicidade e Comunicação word-of-mouth evidenciam poder 

explicativo significativo (Tabelas 4.3.7 e 4.3.8). Por isso, estas variáveis são sujeitas a 

uma análise mais detalhada para se explorar as suas relações com a variável dependente 

(reserva para primeira estada do turista no estabelecimento hoteleiro), tendo em conta a 

informação adicional sobre essas variáveis, proporcionada pelo questionário, tal como 

referido na subsecção 3.12.9.  

Para tal, procede-se a cruzamentos bivariados, com base em tabelas de 

contingência entre cada uma das referidas variáveis explicativas, considerando os diversos 

elementos detalhados nos conceitos dessas variáveis, e a variável dependente. Calcula-se, 

então, a distribuição de frequências da variável dependente para cada um dos elementos 

indicados no detalhe do conceito associado à variável explicativa e o correspondente 

coeficientes phi (φ) e valor-p associado.  

Assim, em relação à publicidade, sabe-se que esta pode ter sido feita, 

individualmente ou de forma simultânea, por vários meios, conforme consta da Tabela 

3.11.2 da secção 3.11. A publicidade induz a reserva, tal como foi referido na subsecção 

anterior com a verificação da respectiva hipótese de investigação, através da mensagem 

publicitária ao estabelecimento hoteleiro colocada nos meios de comunicação publicitária 

do estabelecimento e vista, lida ou ouvida em jornais e/ou revistas, WEB, catálogos e/ou 

outros meios. A intensidade de associação entre a variável dependente e cada um dos 

meios de comunicação bem como o significado estatístico constam da Tabela 4.3.9. 
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Tabela 4.3.9 - Valores dos coeficientes phi (φ) e correspondente valor-p 

Variável Detalhe phi (φ) Valor-p 

Jornais e/ou revistas 0,253 0,000 

WEB 0,684 0,000 

Catálogos 0,345 0,000 
Publicidade 

Outros meios 0,371 0,000 

Fonte – Elaboração própria com a utilização do software SPSS®, versão 15 (SPSS Inc., 2006) 

 

 Assumindo o nível de significância α = 0,05, verifica-se que existe evidência 

estatística de uma associação forte entre a reserva para a primeira estada do turista no 

estabelecimento hoteleiro e o meio WEB no qual terá visto ou lido a mensagem 

publicitária desse estabelecimento, muito embora a intensidade de associação 

relativamente aos restantes meios não seja fraca. 

Relativamente à comunicação word-of-mouth através de recomendação do 

estabelecimento hoteleiro feita por pessoa que manifestou uma opinião favorável sobre o 

estabelecimento, sabe-se que a mesma pode ser feita individualmente ou de forma 

simultânea por via dos modos de recomendação, conforme consta da referida Tabela 

3.11.2 da secção 3.11. A comunicação word-of-mouth induz a reserva, tal como foi 

referido na subsecção anterior com a verificação da respectiva hipótese de investigação. A 

intensidade de associação entre a variável dependente e cada um dos modos de 

recomendação por via do qual o turista obteve opinião favorável sobre o estabelecimento 

hoteleiro bem como o significado estatístico constam da Tabela 4.3.10. 
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Tabela 4.3.10 - Valores dos coeficientes phi (φ) e correspondente valor-p 

Variável Detalhe phi (φ) Valor-p 

Pessoa de relação 
próxima com estada 

anterior no EH. 
0,735 0,000 

Pessoa de relação 
próxima sem estada 

anterior no EH. 
0,282 0,000 

Outra pessoa com estada 
anterior no EH. 

0,282 0,000 

Recomendação 

Outra pessoa sem estada 
anterior no EH. 

0,202 0,000 

Fonte - Elaboração própria com a utilização do software SPSS®, versão 15 (SPSS Inc., 2006) 

 

Assumindo o nível de significância α = 0,05, verifica-se que existe evidência 

estatística de uma associação forte entre a reserva para a primeira estada do turista no 

estabelecimento hoteleiro e a recomendação de pessoa de relação próxima do turista com 

estada anterior nesse estabelecimento. 

 

4.3.9 Síntese do capítulo 

 

Esta investigação empírica permitiu o conhecimento do efeito da publicidade, da 

comunicação word-of-mouth, da recomendação do estabelecimento hoteleiro feita pela 

Agência de viagens ou da sua interacção em termos da reserva para primeira estada do 

turista no estabelecimento hoteleiro localizado na região de turismo de “sol e praia,” 

permitindo evidenciar a eficácia desses instrumentos de comunicação de marketing através 

da avaliação da sua presença na decisão do turista relativamente à reserva para primeira 

estada no estabelecimento.  

Uma das formas de avaliar a eficácia do instrumento consiste na avaliação do meio 

de comunicação associado a este instrumento, ou seja, o meio através do qual o turista 

soube da existência do estabelecimento hoteleiro, tendo decidido reservar a primeira 
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estada nesse estabelecimento. Por isso, também esta investigação empírica tornou possível 

o conhecimento da significância estatística da associação do meio de comunicação com a 

reserva para primeira estada do turista no estabelecimento hoteleiro. De igual modo, 

permitiu evidenciar estatisticamente a associação do modo de recomendação pessoal com 

o instrumento comunicação word-of-mouth. 

Destaca-se também que permitiu ainda o conhecimento dos instrumentos que 

discriminaram os turistas entre aqueles que reservam a primeira estada por contacto 

directo com o estabelecimento e os que reservam por intermédio da Agência de viagens, 

permitindo afirmar que uma instrumento é mais eficaz que outro relativamente ao modo 

de reserva que induz, tendo tal sido avaliado pela significância estatística do efeito do 

instrumento de comunicação, de entre publicidade, comunicação word-of-mouth e 

Agência de viagens, ou da sua interacção na decisão de reserva para primeira estada do 

turista no estabelecimento hoteleiro. 

Os resultados obtidos indicam que a probabilidade de um turista reservar por CD a 

primeira estada é de 0,55 se for exposto apenas à publicidade, é 0,48 se for exposto apenas 

à comunicação word-of-mouth, é de 0,06 se for exposto apenas à recomendação do 

estabelecimento hoteleiro feita pela Agência de viagens, ou é de 0,53 se for exposto à 

publicidade e à comunicação word-of-mouth, valor ligeiramente inferior ao que se regista, 

caso o turista seja exposto apenas à publicidade. 
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CAPÍTULO V – CONCLUSÕES 

 

5.1 Introdução 

 

Esta investigação teve como principal preocupação o estudo dos aspectos relativos 

à reserva para primeira estada do turista no estabelecimento hoteleiro com foco na 

avaliação do efeito de instrumentos da comunicação de marketing em termos da alteração 

do comportamento do turista.  

Quanto ao contexto da investigação, efectuou-se uma análise descritiva de dados 

sobre motivos de estada do turista no estabelecimento hoteleiro, período do ano preferido 

para fazer turismo na região do Arade (Algarve), a antecedência da reserva com que o 

turista soube da existência do estabelecimento hoteleiro e a melhoria de informação 

sugerida pelo turista na mensagem publicitária do estabelecimento hoteleiro e na 

recomendação feita pela Agência de viagens no sentido de facilitar a decisão de escolha do 

turista.  

Sobre a relevância do tema, salienta-se a importância de conhecer o efeito dos 

instrumentos de comunicação em termos de decisão de compra do turista, sendo 

importante para o estudo do comportamento do turista orientado para a reserva. O tema 

também assume relevância relativamente ao estudo da avaliação da eficácia da 

comunicação publicitária na modificação do comportamento do turista, fundamentalmente 

no que respeita ao processo de decisão de reserva. 

A presente investigação privilegiou a análise descritiva dos dados referentes ao 

contexto da investigação, o desenvolvimento de uma abordagem conceptual para 

investigar a relação entre a reserva para primeira estada e as variáveis explicativas 

publicidade, comunicação word-of-mouth e Agência de viagens, no âmbito da 
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comunicação de marketing, e ainda a identificação da variável com efeito estatisticamente 

significativo em termos da reserva, possibilitando o teste das hipóteses de investigação.  

Sobre os resultados da investigação interessa realçar o seu significado, quer no 

teste das hipóteses de investigação quer em matéria de implicações do ponto de vista 

teórico e prático. As limitações encontradas e as recomendações para investigação futura 

são também componentes relevantes desta investigação. 

A utilização da regressão logística forneceu evidência de que a publicidade, a 

comunicação word-of-mouth e a Agência de viagens são factores explicativos da reserva 

para primeira estada, podendo os mesmos serem indicados para estimar a probabilidade de 

uma reserva ser efectuada por contacto directo com o estabelecimento hoteleiro, tendo a 

interacção entre a publicidade e a comunicação word-of-mouth sido incluída no modelo. 

 

5.2 Principais conclusões da investigação 

 

O estabelecimento hoteleiro, pela sua relevância na região turística, 

fundamentalmente devido à localização, apoia a sua actividade comercial 

predominantemente na comunicação de marketing e na satisfação dos clientes, alcançando 

ou ultrapassando as expectativas geradas no turista, não só com o objectivo de que o 

turista repita a estada mas que possa também emitir uma opinião favorável sobre o 

estabelecimento e recomendá-lo a quem procure decidir uma reserva para primeira estada. 

Sabe-se que o turista procura informação no sentido de tomar a decisão de reserva para 

primeira estada no estabelecimento hoteleiro. Daí se ter gerado o interesse em se 

compreender o impacto da comunicação no comportamento do turista orientado para a 

reserva, sendo tal compreensão relevante para o conhecimento, quer na área do Turismo 

quer na do Marketing. Procurar compreender o impacto da comunicação implica 
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considerar o aspecto da eficácia dos meios de comunicação, ou seja, do seu efeito 

estatisticamente significativo em termos da reserva para primeira estada do turista no 

estabelecimento hoteleiro.  

Por exemplo, procurar saber simplesmente o que motiva a reserva para primeira 

estada conduziria, provavelmente, o investigador a um trabalho longo de investigação para 

descobrir dezenas de factores ou mais dificilmente isoláveis. Não obstante, efectuou-se a 

revisão de literatura sobre o comportamento do turista, enquanto consumidor de serviços 

turísticos, uma vez que se tornava necessário conhecer a evolução do conhecimento 

científico sobre os factores influenciadores do comportamento do turista. Talvez, por essa 

dificuldade aparente, não se tenha encontrado algum trabalho empírico realizado com esta 

abordagem sobre os factores motivadores da reserva para primeira estada do turista no 

estabelecimento hoteleiro e também não foi encontrada evidência empírica sobre a relação 

de causa – efeito entre as fontes de informação acessíveis ao turista para tomar 

conhecimento da existência do estabelecimento hoteleiro e a reserva para primeira estada.  

Esta lacuna na literatura levantou o problema da eficácia dos instrumentos de 

comunicação utilizados pelos estabelecimentos hoteleiros para procurarem alterar o 

comportamento dos potenciais clientes (turistas) em termos da reserva para primeira 

estada, uma vez que esses estabelecimentos hoteleiros suportam custos elevados em 

comunicação sem que exista conhecimento empírico sobre o efeito dos instrumentos de 

comunicação em termos da reserva para primeira estada.  

Tratando-se da primeira estada do turista no estabelecimento hoteleiro, o que 

configura uma situação de primeira compra, a decisão do turista quanto à reserva é 

influenciada por diversos factores, sendo que as fontes de informação utilizadas pelo 

turista para tomar conhecimento da existência do estabelecimento hoteleiro deverão 
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coincidir com os instrumentos de comunicação utilizados pelo estabelecimento hoteleiro 

para contactar o turista, enquanto cliente potencial.  

Não obstante, a revisão de literatura sobre a comunicação de marketing apenas 

forneceu algumas indicações em matéria de influência do comportamento do turista por 

parte da publicidade, da recomendação efectuada por pessoa que já experimentou o 

produto ou serviço turístico e por outra pessoa que tem opinião favorável a partir de 

informações obtidas de fonte fidedigna a respeito do produto ou serviço e da 

recomendação feita pela Agência de viagens, enquanto operador retalhista. 

No âmbito da comunicação de marketing, os coeficientes do modelo de regressão 

logística especificado permitiram o teste das hipóteses de investigação. Os coeficientes de 

regressão associados à publicidade e à comunicação word-of-mouth são significativos e 

positivos. Resulta então que o valor do odds ratio da publicidade indica que a 

probabilidade da reserva por contacto directo ocorrer em relação a um dado turista com 

reserva induzida pela publicidade é cerca de oito vezes superior à de não ocorrer, o odds 

ratio da comunicação word-of-mouth indica que a probabilidade da reserva por contacto 

directo ocorrer em relação a um dado turista com reserva induzida pela comunicação 

word-of-mouth é cerca de seis vezes superior à de não ocorrer. Os coeficientes de 

regressão associados à Agência de viagens e à interacção entre a publicidade e a 

comunicação word-of-mouth são significativos mas negativos, o que significa que, nestes 

casos, é menos provável a ocorrer a reserva por contacto directo para primeira estada do 

que não ocorrer. 

Na análise descritiva de algumas variáveis no contexto da investigação, verificou-

se que a maioria dos turistas considerou a informação suficiente para facilitar a escolha do 

estabelecimento hoteleiro, tanto no que se refere à mensagem publicitária como à 

recomendação da Agência de viagens. Ainda na referida análise destaca-se que o lazer e a 
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localização do estabelecimento hoteleiro foram apontados como os motivos principais da 

estada, o Verão e a Primavera, como as estações do ano mais indicadas, e o mês de Maio, 

como o mês mais indicado, dentro dos períodos do ano preferidos pelos turistas para fazer 

turismo na região do Arade (Algarve), tendo os turistas tomado conhecimento do 

estabelecimento hoteleiro maioritariamente com menos de 1 mês e com 12 ou mais meses 

de antecedência da reserva, não sendo estes períodos estatisticamente independentes do 

modo de reserva. 

 

5.2.1 O factor que induziu a reserva para primeira estada do turista no estabelecimento 

hoteleiro 

 

Em resultado da revisão de literatura, por não se ter encontrado respostas concretas 

para a questão fundamental do problema de investigação, isto é, “qual o factor, de entre a 

publicidade, a comunicação word-of-mouth e a Agência de viagens, ou a sua interacção, 

que terá induzido a reserva para primeira estada do turista no estabelecimento hoteleiro?”, 

formularam-se quatro hipóteses de investigação: 

H1: A publicidade tem um efeito estatisticamente significativo em termos da reserva para 

primeira estada do turista no estabelecimento hoteleiro. 

H2: A comunicação word-of-mouth tem um efeito estatisticamente significativo em termos 

de reserva para primeira estada do turista no estabelecimento hoteleiro. 

H3: A recomendação do estabelecimento hoteleiro feita pela Agência de viagens tem um 

efeito estatisticamente significativo em termos da reserva para primeira estada do turista 

no estabelecimento hoteleiro. 

H4: Existem efeitos estatisticamente significativos da interacção entre a publicidade, a 

comunicação word-of-mouth e a recomendação do estabelecimento hoteleiro feita pela 
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Agência de viagens em termos da reserva para primeira estada do turista nesse 

estabelecimento. 

As hipóteses H1 e H2 foram verificadas, uma vez que a publicidade e a 

comunicação word-of-mouth têm um efeito estatisticamente significativo em termos da 

reserva para primeira estada do turista no estabelecimento hoteleiro. A hipótese H3 foi 

verificada uma vez que o coeficiente de regressão da variável explicativa é negativo e o 

nível de significância obtido (0,042) está próximo do nível assumido de 0,05. Quanto à 

hipótese H4 existe evidência estatística a seu favor, uma vez que a interacção entre 

publicidade e comunicação word-of-mouth tem poder explicativo (valor-p < 0,05). Esta 

interacção afecta a reserva de forma significativa mas negativa, enquanto a publicidade e a 

comunicação word-of-mouth, individualmente, afectam a reserva para primeira estada de 

forma significativa e positiva.  

De acordo com os resultados é possível afirmar que existe uma evidência 

estatística de que a publicidade, a comunicação word-of-mouth e a Agência de viagens 

discriminam os turistas entre os que reservam por contacto directo e os que reservam por 

intermédio de Agência de viagens para primeira estada no estabelecimento hoteleiro. O 

mesmo se passando com a interacção entre a publicidade e a comunicação word-of-mouth. 

 

5.2.2 A relação entre a reserva para primeira estada e o factor com poder explicativo 

significativo 

 

A publicidade e a comunicação word-of-mouth evidenciam poder explicativo 

significativo da reserva por contacto directo para primeira estada do turista no 

estabelecimento hoteleiro. Posto isto, verificou-se então uma forte associação, com 

significância estatística, entre a reserva e o meio de comunicação WEB no qual o turista 
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viu ou leu a mensagem publicitária do estabelecimento hoteleiro e uma associação ainda 

mais forte, com significância estatística, entre a reserva e a recomendação feita por pessoa 

de relação próxima com estada anterior no estabelecimento hoteleiro. De acordo com a 

evidência empírica obtida, conclui-se que são duas importantes fontes de informação 

utilizadas pelo turista e que induzem a reserva para primeira estada, influenciando o 

comportamento do turista. 

 

5.2.3 A reserva por contacto directo versus reserva por intermédio de Agência de viagens 

 

Com base na contextualização da investigação e na análise dos resultados obtidos 

no capítulo anterior, interessa apresentar algumas comparações entre a reserva por 

contacto directo com o estabelecimento hoteleiro e a reserva por intermédio de Agência de 

viagens através da Tabela 5.2.1. 
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Tabela 5.2.1 - Algumas comparações entre os modos de reserva para primeira estada do 

turista no estabelecimento hoteleiro. 

 Reserva por contacto directo 
Reserva por intermédio da Agência 
de viagens 

Proporção das reservas na amostra. 37,3% 62,7% 

Motivo principal da estada mais 
indicado pelo turista exposto à 
publicidade. 

Lazer. 
Localização do estabelecimento 
hoteleiro. 

Motivo principal da estada mais 
indicado pelo turista exposto à 
comunicação word-of-mouth. 

Lazer. Lazer. 

Motivo principal da estada mais 
indicado pelo turista exposto à 
Agência de viagens. 

Localização do estabelecimento 
hoteleiro. 

Lazer. 

Período de antecedência da reserva 
com que o turista soube da 
existência do estabelecimento 
hoteleiro. 

Menos de 1 mês e 12 ou mais 
meses. 

Menos de 1 mês e 12 ou mais 
meses. 

Melhorias de informação sugeridas 
pelo turista na mensagem 
publicitária do estabelecimento 
hoteleiro. 

A maioria dos turistas 
consideraram a informação 
suficiente, não tendo sugerido 
melhorias. 

A maioria dos turistas 
consideraram a informação 
suficiente, não tendo sugerido 
melhorias. 

Melhorias de informação sugeridas 
pelo turista na recomendação do 
estabelecimento hoteleiro feita 
pela Agência de viagens. 

A maioria dos turistas 
consideraram a informação 
suficiente, não tendo sugerido 
melhorias. 

A maioria dos turistas 
consideraram a informação 
suficiente, não tendo sugerido 
melhorias. 

Meio de comunicação publicitária 
mais utilizado. 

WEB WEB 

Modo de recomendação pessoal 
mais utilizado. 

Pessoa de relação próxima com 
estada anterior no estabelecimento 
hoteleiro. 

Pessoa de relação próxima com 
estada anterior no estabelecimento 
hoteleiro. 

Fonte – Elaboração própria. 

 

Na Tabela destaca-se a indicação dos motivos principais da estada do turista no 

estabelecimento hoteleiro, verificando-se uma diferença entre os casos em que o turista foi 

exposto à publicidade e à Agência de viagens. Em acordo com a literatura, a WEB, como 

meio de comunicação cada vez mais utilizado pelas organizações, foi o meio mais 

indicado pelos turistas que reservaram por contacto directo. Não obstante, é necessário 

compreender a razão por que os turistas que viram a mensagem publicitária do 

estabelecimento hoteleiro na WEB, logo são utilizadores da Internet, não efectuaram a 

reserva por contacto directo, necessidade essa que se justifica mais ainda quando grande 
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parte dos turistas inquiridos considerou a informação na mensagem publicitária suficiente. 

Neste sentido, torna-se também de interesse, tanto para a investigação académica como 

para as empresas de serviço de alojamento hoteleiro, compreender o que leva um turista a 

procurar informação numa Agência de viagens e a efectuar a reserva por contacto directo. 

 

5.2.4 A probabilidade de reserva por contacto directo com o estabelecimento hoteleiro 

 

Verifica-se que o valor da probabilidade da reserva por contacto directo ser 

efectuada por um dado turista que tenha sido exposto à publicidade e à comunicação 

word-of-mouth é inferior ao da probabilidade da reserva por contacto directo ser efectuada 

por esse turista, caso tivesse sido exposto apenas à publicidade do estabelecimento 

hoteleiro.  

Ainda assim, o valor da probabilidade da reserva por contacto directo ser efectuada 

por um dado turista que tenha sido exposto à publicidade e à comunicação word-of-mouth 

é superior ao da probabilidade da reserva por contacto directo ser efectuada por esse 

turista, caso tivesse sido exposto apenas à comunicação word-of-mouth. Ora, não deixa de 

ser interessante, sob o ponto de vista do Marketing, saber que é mais provável que a 

reserva por contacto directo seja efectuada quando um turista é exposto apenas a uma das 

fontes de informação, isto é, à publicidade ou à comunicação word-of-mouth, e menos 

provável por efeito conjunto da exposição do turista às duas fontes de informação. A 

explicação para tal pode residir na geração de expectativas do turista, havendo diferenças 

de interpretação dos conteúdos informativos, por parte do turista, entre a mensagem 

publicitária do estabelecimento hoteleiro e a recomendação feita por pessoa que emitiu 

opinião favorável sobre esse estabelecimento. Não obstante, considera-se que deve ser 

objecto de investigação futura. 
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5.3 Implicações da investigação do ponto de vista teórico e prático 

 

5.3.1 Introdução 

 

Considera-se que os resultados obtidos com a realização desta investigação podem 

ser importantes para o conhecimento académico nas áreas do Turismo e do Marketing, 

uma vez que a publicidade, a comunicação word-of-mouth e a Agência de viagens foram 

identificados como factores que podem discriminar os turistas entre os que reservam a 

primeira estada no estabelecimento hoteleiro por contacto directo e os que reservam por 

intermédio da Agência de viagens. Os resultados também permitem concluir que os efeitos 

da publicidade, da comunicação word-of-mouth e da sua interacção são estatisticamente 

significativos em termos da reserva por contacto directo para primeira estada do turista no 

estabelecimento hoteleiro. Estes resultados são especialmente relevantes na área do 

comportamento do consumidor, pois, em face da sua interpretação, é possível acrescentar 

ao conhecimento académico a evidência empírica da relação entre os meios de 

comunicação publicitária nos quais o turista viu, leu ou ouviu a mensagem publicitária do 

estabelecimento hoteleiro e a reserva para primeira estada, uma vez que a publicidade 

possui poder explicativo significativo, por um lado, e a evidência empírica da relação 

entre os modos de recomendação pessoal do estabelecimento e a reserva para primeira 

estada, uma vez que a comunicação word-of-mouth também tem poder explicativo 

significativo, por outro. 

Os resultados podem ser igualmente importantes para os estabelecimentos 

hoteleiros, na medida em que fornecem evidências com significado estatístico sobre os 

instrumentos de comunicação de marketing que produziram efeitos no comportamento do 

turista e sobre os meios de comunicação associados com a reserva para primeira estada. 
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Em matéria de contributos da investigação salienta-se o de natureza teórica sobre o 

processo de decisão de reserva do turista, pelo conhecimento que a investigação permite 

sobre os efeitos dos instrumentos de comunicação (publicidade, comunicação word-of-

mouth e Agência de viagens) em termos da reserva para primeira estada no 

estabelecimento hoteleiro. Verifica-se igualmente um contributo de natureza prática no 

âmbito da gestão dos programas de comunicação publicitária, possibilitando um 

conhecimento empírico sobre a associação entre a reserva para primeira estada e os meios 

de comunicação publicitária utilizados pelo turista, bem como a associação entre a referida 

reserva e os modos de recomendação de pessoa que emitiu opinião favorável sobre o 

estabelecimento hoteleiro. Apresentam-se ainda as principais implicações da investigação 

do ponto de vista teórico e prático, quer para o conhecimento académico quer para os 

gestores de marketing, algumas das limitações inerentes ao trabalho desenvolvido e, para 

finalizar, as recomendações para a investigação futura. 

 

5.3.2 Implicações do ponto de vista teórico 

 

Havendo um elevado envolvimento do turista na fase de busca de informação 

inerente ao seu comportamento orientado para a tomada de decisão de compra do serviço 

de alojamento hoteleiro, espera-se que a comunicação publicitária seja eficaz e a 

mensagem e os meios de comunicação alcancem o turista da forma prevista pelo programa 

de comunicação definido pelo estabelecimento hoteleiro. Deste modo, perspectiva-se um 

contributo desta investigação para a teoria do comportamento do consumidor, uma vez 

que se pode afirmar que a publicidade tem um efeito estatisticamente significativo em 

termos da reserva para primeira estada do turista no estabelecimento hoteleiro, 

principalmente por via da mensagem publicitária inserta na WEB. Pode ainda afirmar-se 
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que a comunicação word-of-mouth tem um efeito estatisticamente significativo em termos 

da reserva para primeira estada, por via dos diferentes modos de recomendação pessoal, 

principalmente da recomendação de pessoa com estada anterior no estabelecimento 

hoteleiro. 

Esta investigação apresenta as seguintes implicações do ponto de vista teórico: 

 a) A publicidade e a comunicação word-of-mouth têm um efeito estatisticamente 

significativo em termos da reserva por contacto directo para primeira estada do turista no 

estabelecimento hoteleiro.  

 b) A possibilidade de estimar a probabilidade da reserva para primeira estada de 

um dado turista ser efectuada por contacto directo com o estabelecimento hoteleiro, 

conforme esse turista seja exposto à publicidade, à comunicação word-of-mouth ou à 

interacção entre a publicidade e a comunicação word-of-mouth. 

 

5.3.3 Implicações do ponto de vista prático 

 

Esta investigação apresenta então as seguintes implicações do ponto de vista 

prático: 

 a) Os estabelecimentos hoteleiros poderão elaborar os seus programas de 

comunicação publicitária, escolhendo os meios de comunicação publicitária, 

principalmente WEB, cuja evidência empírica provou existir uma associação 

estatisticamente significativa com a reserva para primeira estada; 

 b) Os estabelecimentos hoteleiros devem continuar a apostar na qualidade dos 

serviços e na satisfação dos turistas para que estes possam recomendar o estabelecimento a 

potenciais clientes; 
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 c) Os programas de comunicação publicitária e a política de satisfação dos clientes 

podem ser conjugados para que sejam eficazes na captação de clientes. 

 

5.4 Limitações da investigação 

 

 A limitação fundamental desta investigação consiste na generalização, isto é, 

apenas se pode afirmar que na indústria hoteleira e para regiões turísticas com 

características semelhantes às da região de turismo do Arade (Algarve), sendo esta 

caracterizada especialmente por turismo de “sol e praia,” as conclusões podem ser 

generalizadas. 

 Esta investigação apresenta ainda as seguintes limitações: 

 - a investigação empírica limita-se geograficamente a cinco estabelecimentos 

hoteleiros sitos na região de turismo do Arade (Algarve), zona de praias de Alvor e dos 

Três Irmãos, pertencentes ao maior grupo económico português de hotelaria, por um lado, 

e demograficamente aos turistas com reserva para primeira estada nesses 

estabelecimentos, por outro; 

 - não haver segmentação da amostra e a mistura de época baixa e alta (meses de 

Janeiro a Maio de 2007) suscita algumas dúvidas sobre a homogeneidade, a priori, das 

motivações dos turistas; 

 - a estratificação da amostra de dados não foi processada em cada mês, tendo em 

atenção o problema da sazonalidade, por problema de obtenção e detalhe de dados 

mensais; 

 - o modelo de regressão logística foi especificado apenas com as três variáveis 

associadas ao problema de investigação, não tendo outras variáveis sido consideradas 

relevantes para a investigação, como é o caso das sócio-demográficas e psicográficas, pelo 
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que, a terem sido consideradas, provavelmente teriam melhorado a capacidade de 

explicação da variabilidade da variável dependente pelo modelo de regressão logística 

avaliada pelo indicador pseudo-R2. 

 

5.5 Recomendações para a investigação futura 

 

 A presente investigação é fértil em recomendações de investigação futura. 

 O valor do indicador pseudo-R2 permite deduzir que as variáveis explicativas 

incluídas no modelo de regressão logística apenas explicam 16% da variabilidade da 

variável dependente. Significa que outras variáveis poderão justificar a reserva por 

contacto directo para primeira estada do turista no estabelecimento hoteleiro. Muito 

embora o modelo seja suficiente e tenha permitido testar as hipóteses de investigação, 

verifica-se que tem uma grande margem para ser melhorado. Por isso, recomenda-se que 

em investigações futuras, o actual modelo de regressão logística possa ser expandido de 

forma a aumentar o valor do indicador, permitindo um impacto positivo para o Marketing 

na indústria hoteleira com maior aproximação da realidade. 

Outro aspecto que merece ser estudado é perceber a razão pela qual o efeito 

conjunto da publicidade e comunicação word-of-mouth é negativo, sendo o efeito da 

publicidade e o da comunicação word-of-mouth, considerados isoladamente, positivo em 

termos da reserva por contacto directo para primeira estada do turista no estabelecimento 

hoteleiro, ou seja, a razão por que o turista é menos propenso a reservar por efeito 

conjunto da publicidade e comunicação word-of-mouth e mais propenso a reservar só por 

efeito da publicidade ou só por efeito da comunicação word-of-mouth. 

O impacto da publicidade no comportamento do turista previamente à sua 

deslocação à Agência de viagens para efectuar a reserva e o impacto da comunicação 
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word-of-mouth nos turistas que se dirigem à Agência de viagens são outros dois temas 

com relevância para investigação futura, dado que se torna necessário aprofundar o 

conhecimento empírico da relação que existe entre a utilização destas duas fontes de 

informação e o comportamento do turista. 

Dado o desenvolvimento tecnológico registado actualmente e a possibilidade de 

realização da reserva por contacto directo via Internet, interessa procurar conhecer a razão 

pela qual os turistas que viram a mensagem publicitária do estabelecimento hoteleiro na 

WEB, logo, sendo utilizadores da Internet, não efectuaram a reserva por contacto directo 

com o estabelecimento hoteleiro, mas sim por intermédio da Agência de viagens.  

O grau de importância atribuída à recomendação do estabelecimento hoteleiro por 

pessoa de relação próxima com estada anterior no conjunto das fontes de informação do 

turista e o que leva um turista a procurar informação numa Agência de viagens e a efectuar 

a reserva por contacto directo são aspectos relevantes do processo de decisão de reserva do 

turista que estão por explicar. 

Finalmente, procurar saber a razão pela qual o turista, que reserva para primeira 

estada induzido pela publicidade, tem um motivo principal da estada no estabelecimento 

hoteleiro diferente, consoante a reserva seja efectuada por contacto directo com o 

estabelecimento ou por intermédio da Agência de viagens. 
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Anexo I – Carta a solicitar a obtenção de dados 
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Nicolau Miguel do Monte de Almeida       

 

 

      Exmo(s). Senhor(es), 

      Administrador do Grupo ……… 

      Alvor - Algarve 

 

 

Estremoz, 5 de Setembro de 2006 

 

Ass: Investigação para o Doutoramento em Gestão do ISEG-UTL 

 
 
No âmbito da minha Tese de Doutoramento em Gestão no Instituto Superior de Economia e Gestão da 

Universidade Técnica de Lisboa desejo levar a cabo um inquérito para recolha de dados necessários à 

investigação nas áreas do Turismo e do Marketing com foco na reserva para primeira estada do turista em 

cada um dos vossos cinco estabelecimentos localizados na região turística do Arade (Algarve), zona das 

praias de Alvor e dos Três Irmãos.  

Tal como é do conhecimento de V. Exas. através da primeira reunião realizada com V. Exas. venho 

formalizar o pedido de implementação do processo de inquérito.  

A Tese é orientada pelo Senhor Prof. Doutor João Albino Silva e co-orientada pelo Senhor Prof. Doutor 

Eduardo Casais, sendo ambos Professores Catedráticos da Faculdade de Economia da Universidade do 

Algarve. 

Por este meio, venho formalmente solicitar a colaboração de V. Exa. no sentido de efectuarem a 

administração do questionário, cujo primeiro exemplar em língua portuguesa anexo, para que V. Exas. 

possam verificar as necessidades para implementarem e administrarem o processo de inquérito. 

Declara-se que os dados recolhidos serão para fins exclusivamente académicos, respeitando-se um 

rigoroso sigilo quanto aos procedimentos e à lista de e-mail da vossa base de dados.  

 

Com os melhores cumprimentos. 

       Nicolau de Almeida 
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FRAGEBOGEN 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
 
Als Gast bei _______________ möchten wir Sie bitten uns Ihre Meinung zur Marketing 
Kommunikation im Hotel mitzuteilen. Dieser Fragebogen ist Teil einer wissenschaftlichen Arbeit 
an der Technischen Universität Lissabons und wird im Rahmen der Doktorarbeit im Bereich 
Wirtschaft von Herrn  Nicolau Miguel M de Almeida durchgeführt. 
  
Wir bitten Sie den Fragebogen noch heute zu beantworten, es werden nur 5 (fünf) Minuten Ihrer 
Zeit in Anspruch genommen. 
  
Vielen Dank für Ihre Bemühungen 
 
Nicolau Miguel M Almeida 
 
BITTE, BENUTZEN SIE FOLGENDEN LINK UM DEN FRAGEBOGEN ONLINE ZU BEANTWORTEN 
 

http://freeonlinesurveys.com/rendersurvey.asp?sid=ln5qypqrnh9x4c3308784 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dieser Fragebogen ist Teil der Doktorarbeit im Bereich Wirtschaft des Herrn  Nicolau Miguel M 
de Almeida 
Dieser Fragebogen soll die Bewertung der Marketing Kommunikation ermöglichen.Ihre Angaben 
werden selbstverständlich vertraulich behandelt und garantiert anonym ausgewertet. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1) Bitte geben Sie Ihren gewöhnlichen Wohnsitz an: ____________________________________ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2) Sind Sie zum ersten Mal in dieser Hotelanlage? Ja |_| Nein |_| 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3) Wie haben Sie Ihren Aufenthalt für diese Hotelanlage gebucht? 
 |_| durch direkte Kontaktaufnahme (die Reserve wurde durch den Gast selbst durchgeführt oder 
durch jemand anderem der die Angaben des Gastes folgte (keine Reiseagentur); 
|_| durch eine Reiseagentur (Reiseagentur folgte Angaben des Gastes) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4) Warum haben Sie sich für dieses Hotel entschieden? 
|_| Werbung (Werbung in verschiedenen Medien im Auftrag des Hotels) 
|_| “von Mund zu Mund” Kommunikation (jemand aus Ihrem näheren Bekanntenkreis hat Ihnen 
das Hotel empfohlen oder von ihm erzählt) 
|_| Reiseagentur (Empfehlung der Reiseangentur) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5) Wenn Sie in der 4. Frage mit Werbung geantwortet haben: 
Dann kreuzen Sie bitte an wo, oder im welchen der Medien Sie von dem Hotel gesehen, gelesenen 
oder gehört haben? 
 |_| Zeitung(en) und/oder Zeitschrift(en)  |_| WEB   |_| Kataloge   |_| Andere   |_| Ich habe in der 4. 
Frage nicht mit “Werbung” geantwortet. 



  257 

  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
6) Wenn Sie in der 4. Frage mit  “von Mund zu Mund” Kommunikation geantwortet haben: 
Dann kreuzen Sie bitte an, wer Ihnen die Information mitgeteilt hat: 
|_| Eine Person aus Ihrem näheren Bekanntenkreis, die/ der schon in diesem Hotel gewesen ist. 
|_| Eine Person aus Ihrem näheren Bekanntenkreis, die/ der zwar das Hotel selbst nicht kennt, aber 
aus sicherer Quelle gute Referenzen hat. 
|_| Eine andere Person die/der schon in diesem Hotel gewesen ist. 
|_| Eine andere Person die/der das Hotel selbst nicht kennt, aber aus sicherer Quelle gute 
Referenzen hat. 
|_| Ich habe in der 4. Frage nicht mit “von Mund zu Mund” Kommunikation geantwortet. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
7) Wie lange vor Ihrer Reservierung haben Sie diese Hotelanlage zur Kenntnis genommen oder 
von ihr gehört? 
|_| weniger als 1 Monat   |_| 1 Monat   |_| 2 Monate   |_| 3 Monate   |_| 4 Monate   |_| 5 Monate   |_| 
6 Monate   |_| Mehr als 6 Monate und weniger als 12 Monate   |_| 12 Mehr Monate. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
8) Nennen Sie den Hauptgrund für Ihren Aufenthalt in dieser Hotelanlage? 
9) Welche Jahreszeit eignet sich besonders um in diese Region zu reisen? 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
10) Haben Sie einen Vorschlag wie die Tourismusauskunft, in Bezug auf die Hotelwahl, 
vereinfacht bzw. verbessert werden könnte?  
- Was könnte in der Hotelwerbung verbessert werden :___________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
- Wie können Reiseagenturen die Hotelwahl vereinfachen: _______________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
- Ich habe keinen Verbesserungsvorschlag weil,:________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
VIELEN DANK FÜR IHRE BEMÜHUNGEN 
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QUESTIONNAIRE 
 
Dear Madam/Sir  
 
As a guest at ____________ we would appreciate your contribution to an evaluation questionnaire 
regarding marketing communication in the hotel industry. This questionnaire is a research tool for 
a PhD Thesis in Management of Nicolau Miguel M de Almeida.  
Please, answers the question at your earliest convenience throughout this day; it will only take you 
5 minutes.  
 
Your contribution is extremely important and most appreciated.  
 
Nicolau Miguel M Almeida 
 
PLEASE, CLICK HERE TO ANSWER ONLINE 
 

http://freeonlinesurveys.com/rendersurvey.asp?sid=ln5qypqrnh9x4c3308784 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
We would appreciate your contribution to an evaluation questionnaire regarding marketing 
communication in the hotel industry. This questionnaire is a research tool for a PhD Thesis in 
Management of Nicolau Miguel M de Almeida. All information will be treated confidentially and 
total anonymity is guaranteed. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------- 
1) Please, indicates the country where you live habitually: ________________________________ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2) Is this the first time you stay in this hotel establishment? Yes |_| No |_| 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3) How did you make your reservation of this hotel establishment? 
|_| by direct contact with the hotel establishment (reservation made by yourself or by any other 
person (excluding Travel Agency) who followed your instructions); 
|_| through Travel Agency (reservation made by the Agency as per your instructions). 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4) What made you to make reservation this hotel establishment? 
|_| Advertising (advertising message of this hotel establishment using any communication means 
for the establishment); 
|_| Word-of-mouth communication (a close person recommended this hotel establishment or 
someone else recommended it); 
|_| Travel Agency (Travel Agency recommended this hotel establishment) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5) If your answer to the previous question was “advertising” please specify in which of the 
following communication means you saw, read or heard the advertising massage of this hotel 
establishment? 
|_| Newspapers and/or magazines   |_| WEB   |_| Catalogues   |_| Other communication means   |_| I 
did not choose “advertising” in previous question 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
6) If your answer to question nr. 4 was “word-of-mouth communication” who gave you 
information related to this hotel establishment: 
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|_| A close person, who knows the hotel establishment from a previous stay 
|_| A close person, who refer a liable source but doesn’t know this hotel establishment personally 
|_| Someone else, who has a favorable opinion without knowing this hotel establishment personally 
|_| Someone else, who without knowing this hotel establishment personally has a favourable 
opinion based on a reliable source 
|_| I did not choose “Word-of-mouth communication” in the question nr.4 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
7) For how long before making your reservation were you aware of the existence of this hotel 
establishment? 
|_| Less than 1 month   |_| 1 month   |_| 2 months   |_| 3 months   |_| 4 months   |_| 5 months   |_| 6 
months   |_| More than 6 and less than 12 months   |_| 12 months or more. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
8) What is the main reason for staying in this hotel establishment? 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
9) What is your favorite period of the year to make tourism in this region? 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
10) Can you suggest any improvements regarding the hotel establishment information provided in 
order to ease the choice of the hotel establishment? 
- In order to ease the choice, I suggest the following improvement regarding advertising message 
of this hotel establishment by communication means used by hotel establishment:______________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
- In order to ease the choice, I suggest the following improvement regarding hotel establishment 
information provided by a Travel Agency: ____________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
- I don’t have any suggestions because: _______________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
THANK YOU 
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QUESTIONÁRIO 
 
Caro (a) Sr. (a) 
 
Sendo cliente do estabelecimento______ vimos pedir o seu contributo para uma avaliação de 
comunicação de marketing na hotelaria no âmbito da investigação de Doutoramento em Gestão de 
Nicolau Miguel M de Almeida. 
 
Por favor, responda ao questionário ainda hoje, não ocupando mais de 5 min do seu tempo. 
 
Muito obrigado pela sua disponibilidade. 
 
Nicolau Miguel M Almeida 
 
POR FAVOR, CLIQUE AQUI PARA RESPONDER ONLINE 
 

http://freeonlinesurveys.com/rendersurvey.asp?sid=ln5qypqrnh9x4c3308784 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Com o presente questionário procura-se o seu contributo para uma avaliação de comunicação de 
marketing na hotelaria no âmbito da investigação de Doutoramento em Gestão de Nicolau Miguel 
M de Almeida. Declara-se que todas as respostas serão confidenciais e garante-se o anonimato do 
questionário. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1) Por favor, indique o seu país de residência habitual: ___________________________________ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2) É a sua primeira estada neste estabelecimento hoteleiro? Sim |_| Não |_| 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3) Como fez a reserva deste estabelecimento hoteleiro? 
|_| por contacto directo com o estabelecimento hoteleiro (reserva efectuada pelo próprio turista ou 
por outrem (não Agência de viagens) sob as instruções do turista); 
|_| por intermédio de Agência de viagens (reserva efectuada pela Agência sob as instruções do 
turista). 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4) O que o/a levou a reservar este estabelecimento hoteleiro? 
|_| Publicidade (mensagem publicitária a este estabelecimento hoteleiro colocada nos meios de 
comunicação pelo estabelecimento); 
|_| Comunicação boca-a-orelha (recomendação do estabelecimento hoteleiro feita por pessoa de 
relação próxima ou por outra pessoa que manifestou uma opinião favorável sobre o 
estabelecimento); 
|_| Agência de viagens (recomendação do estabelecimento hoteleiro feita por Agência de viagens) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5) Se na questão nº 4 assinalou publicidade então em qual ou quais dos seguintes meios de 
comunicação viu, leu ou ouviu a mensagem publicitária deste estabelecimento hoteleiro? 
|_| Jornais e/ou revistas   |_| WEB   |_| Catálogos   |_| Outros meios   |_| Não assinalei “publicidade” 
na questão nº4 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
6) Se na questão nº4 assinalou comunicação boca-a-orelha então a comunicação ocorreu através 
de: 
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|_| Pessoa de relação próxima que tem uma estada anterior neste estabelecimento; 
|_| Pessoa de relação próxima que não tem uma estada anterior neste estabelecimento mas tem 
boas referências de fontes fidedignas; 
|_| Outra pessoa que manifestou uma opinião favorável por ter uma estada anterior neste 
estabelecimento; 
|_| Outra pessoa que manifestou uma opinião favorável sem ter uma estada anterior neste 
estabelecimento mas por ter boas referências de fontes fidedignas; 
|_| Não assinalei “comunicação boca-a-orelha” na questão nº4 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------- 
7) Com que antecedência da reserva soube ou tomou conhecimento da existência deste 
estabelecimento hoteleiro? 
|_| Menos de 1 mês   |_| 1 mês   |_| 2 meses   |_| 3 meses   |_| 4 meses   |_| 5 meses   |_| 6 meses   |_| 
Mais de 6 e menos de 12 meses   |_| 12 ou mais meses. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
8) Qual o motivo principal da estada neste estabelecimento hoteleiro? 
9) Qual o período do ano preferido para fazer turismo nesta região? 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
10) Pode sugerir alguma melhoria de informação prestada ao turista para facilitar a escolha do 
estabelecimento hoteleiro? 
- Para facilitar a escolha, sugiro a seguinte melhoria de informação na mensagem publicitária ao 
estabelecimento colocada nos meios de comunicação pelo estabelecimento:__________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
- Para facilitar a escolha, sugiro a seguinte melhoria de informação na recomendação do 
estabelecimento feita pela Agência de viagens: _________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
- Não tenho sugestão de melhoria de informação porque:_________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
MUITO OBRIGADO 
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Anexo III – Séries de questionários 
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SÉRIES (S..) DE IDENTIFICAÇÃO DOS QUESTIONÁRIOS

Nº Série EH1 EH2 EH3 EH4 EH5
Alemanha S1 1 1 1 0 0 3

S2 1 1 1 0 0 3
S3 1 1 1 0 0 3
S4 0 1 1 0 1 3
S5 1 1 1 0 0 3
S6 0 1 1 0 1 3
S7 0 1 1 0 1 3
S8 1 1 1 0 0 3
S9 1 1 1 0 0 3
S10 0 1 1 0 1 3
S11 1 1 1 0 0 3
S12 0 1 1 0 1 3
S13 0 1 1 0 1 3
S14 0 1 1 0 1 3

7 14 14 0 7 42

EH1 EH2 EH3 EH4 EH5
Inglaterra S1 4 8 7 1 2 22

S2 4 8 7 1 2 22
S3 4 8 7 1 2 22
S4 4 8 7 1 2 22
S5 4 8 7 1 2 22
S6 4 8 7 1 2 22
S7 4 8 7 1 2 22
S8 4 8 7 1 2 22
S9 4 8 7 1 2 22
S10 4 8 7 1 2 22
S11 4 8 7 1 2 22
S12 4 8 7 1 2 22
S13 4 8 7 1 2 22
S14 4 8 7 1 2 22

56 112 98 14 28 308

EH1 EH2 EH3 EH4 EH5
Portugal S1 3 5 5 1 1 15

S2 3 5 5 0 2 15
S3 3 5 5 0 2 15
S4 3 5 5 1 1 15
S5 3 5 5 1 1 15
S6 3 5 5 0 2 15
S7 3 5 5 1 1 15
S8 3 5 5 0 2 15
S9 3 5 5 1 1 15
S10 3 5 5 0 2 15
S11 3 5 5 1 1 15
S12 3 5 5 0 2 15
S13 3 5 5 0 2 15
S14 3 5 5 1 1 15

42 70 70 7 21 210

105 196 182 21 56 560
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Anexo IV – Números de séries de questionários  
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Números de séries de questionários 

Números aleatórios, utilizando a função RANDbetween do Microsoft EXEL 2003 

Pretende-se seleccionar aleatoriamente os endereços de e-mail nas seguintes listas, conforme o país de residência habitual e o estabelecimento hoteleiro. 

País de 

residência 

EH e Quant.  

endereços 

Numeração da 

lista 

Q. números 

a extrair 
Números extraídos aleatoriamente, aos quais correspondem endereços de e-mail. 

 
7 49 54 19 65 72 82 46 X X X X 

Alemanha 
EH1 

86 
1 a 86 

Série nº S1 S2 S3 S5 S8 S9 S11 X X X X 

 
419 422 25 283 264 357 593 674 477 128 18 
272 219 379 648 23 578 212 341 146 118 174 
534 525 632 181 527 104 169 377 389 296 448 
312 448 32 656 481 523 440 607 510 137 642 
634 98 344 151 624 582 299 628 540 593 242 

56 

323 X X X X X X X X X X 
S1 S1 S1 S1 S2 S2 S2 S2 S3 S3 S3 
S3 S4 S4 S4 S4 S5 S5 S5 S5 S6 S6 
S6 S6 S7 S7 S7 S7 S8 S8 S8 S8 S9 
S9 S9 S9 S10 S10 S10 S10 S11 S11 S11 S11 

S12 S12 S12 S12 S13 S13 S13 S13 S14 S14 S14 

Inglaterra 
EH1 

689 
1 a 689 

Série nº 

S14 X X X X X X X X X X 
 

514 265 378 444 262 327 392 347 126 403 475 
475 404 473 220 493 15 158 75 371 219 311 
201 69 204 451 75 266 472 462 255 450 450 

42 

480 328 234 516 274 253 417 27 234 - - 
S1 S1 S1 S2 S2 S2 S3 S3 S3 S4 S4 
S4 S5 S5 S5 S6 S6 S6 S7 S7 S7 S8 
S8 S8 S9 S9 S9 S10 S10 S10 S11 S11 S11 

Portugal 
EH1 

518 
1 a 518 

Série nº 

S12 S12 S12 S13 S13 S13 S14 S14 S14 - - 
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País de 

residência 

EH e Quant.  

endereços 

Numeração da 

lista 

Q. números 

a extrair 
Números extraídos aleatoriamente, aos quais correspondem endereços de e-mail. 

 
148 104 101 51 155 36 128 5 120 83 96 

14 
149 107 180 - - - - - - - - 
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 

Alemanha 
EH2 

181 
1 a 181 

Série nº 
S12 S13 S14 - - - - - - - - 

 
560 469 786 1039 292 1365 926 914 689 978 991 
74 1157 999 931 1057 1262 607 71 1069 896 63 

1263 998 267 1287 68 487 1014 1088 739 1106 145 
1371 18 921 850 1056 556 1198 723 275 1077 447 
1257 457 978 602 113 806 386 128 1360 43 462 
679 1222 756 172 591 1295 165 675 281 1069 1290 

1105 878 984 1272 12 498 1378 817 628 1139 711 
94 1336 514 1379 258 286 832 510 592 1230 124 

645 1138 307 999 286 55 232 846 1242 448 208 
1380 265 415 54 520 1313 1074 1099 801 650 1302 

112 

836 773 - - - - - - - - - 
S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S2 S2 S2 
S2 S2 S4 S2 S2 S3 S3 S3 S3 S3 S3 
S3 S3 S5 S4 S4 S4 S4 S4 S4 S4 S5 
S5 S5 S6 S5 S5 S5 S5 S6 S6 S6 S6 
S6 S6 S8 S6 S7 S7 S7 S7 S7 S7 S7 
S7 S8 S9 S8 S8 S8 S8 S8 S8 S9 S9 
S9 S9 S10 S9 S9 S9 S10 S10 S10 S10 S10 

S10 S10 S12 S11 S11 S11 S11 S11 S11 S11 S11 
S12 S12 S13 S12 S12 S12 S12 S12 S13 S13 S13 
S13 S13 - S13 S13 S14 S14 S14 S14 S14 S14 

Inglaterra 
EH2 

1389 
1 a 1389 

Série nº 

S14 S14  - - - - - - - - 
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País de 

residência 

EH e Quant.  

endereços 

Numeração da 

lista 

Q. números 

a extrair 
Números extraídos aleatoriamente, aos quais correspondem endereços de e-mail. 

 
761 137 483 539 565 382 770 827 339 768 484 
529 609 623 639 418 461 269 858 167 114 279 
255 505 312 837 799 439 4 506 369 61 796 
813 138 463 310 177 514 297 62 172 575 483 
258 695 247 343 425 665 552 766 295 785 221 
728 237 610 825 573 101 230 404 288 25 470 

70 

104 33 145 577 - - - - - - - 
S1 S1 S1 S1 S1 S2 S2 S2 S2 S2 S3 
S3 S3 S3 S3 S4 S4 S4 S4 S4 S5 S5 
S5 S5 S5 S6 S6 S6 S6 S6 S7 S7 S7 
S7 S7 S8 S8 S8 S8 S8 S9 S9 S9 S9 
S9 S10 S10 S10 S10 S10 S11 S11 S11 S11 S11 

S12 S12 S12 S12 S12 S13 S13 S13 S13 S13 S14 

Portugal EH2 
864 

1 a 864 

Série nº 

S14 S14 S14 S14 - - - - - - - 
 

46 73 2 99 16 74 2 147 99 3 102 
14 

158 127 92 - - - - - - - - 
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 

Alemanha 
EH3 

179 
1 a 179 

Série nº 
S12 S13 S14 - - - - - - - - 
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País de 

residência 

EH e Quant.  

endereços 

Numeração da 

lista 

Q. números 

a extrair 
Números extraídos aleatoriamente, aos quais correspondem endereços de e-mail. 

 
169 123 27 547 675 1057 47 596 711 956 994 
917 299 318 438 173 1138 1099 742 1008 1019 582 
1024 397 1067 636 188 116 866 603 596 528 617 
282 1060 910 198 285 728 756 954 503 775 427 
824 182 943 1157 36 267 120 1014 739 140 537 
1204 940 144 1155 1188 1156 872 936 233 646 1182 
46 876 278 409 331 487 1173 393 921 651 1186 

572 746 529 257 707 216 8 361 1157 1024 743 

98 

501 1127 22 847 165 662 1195 1036 29 780 - 
S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S2 S2 S2 S2 
S2 S2 S2 S3 S3 S3 S3 S3 S3 S3 S4 
S4 S4 S4 S4 S4 S4 S5 S5 S5 S5 S5 
S5 S5 S6 S6 S6 S6 S6 S6 S6 S7 S7 
S7 S7 S7 S7 S7 S8 S8 S8 S8 S8 S8 
S8 S9 S9 S9 S9 S9 S9 S9 S10 S10 S10 

S10 S10 S10 S10 S11 S11 S11 S11 S11 S11 S11 
S12 S12 S12 S12 S12 S12 S12 S13 S13 S13 S13 

Inglaterra 
EH3 

1204 
1 a 1204 

Série nº 

S13 S13 S13 S14 S14 S14 S14 S14 S14 S14 - 
 

508 737 634 799 340 1 733 549 710 838 409 
456 657 602 652 581 279 611 840 670 597 152 
252 56 741 407 535 110 348 445 700 151 854 
592 609 103 296 726 110 236 747 510 595 417 
462 565 637 39 759 29 482 349 764 313 810 
809 51 24 320 41 611 795 601 326 456 318 

70 

401 728 850 25 - - - - - - - 
S1 S1 S1 S1 S1 S2 S2 S2 S2 S2 S3 
S3 S3 S3 S3 S4 S4 S4 S4 S4 S5 S5 
S5 S5 S5 S6 S6 S6 S6 S6 S7 S7 S7 
S7 S7 S8 S8 S8 S8 S8 S9 S9 S9 S9 
S9 S10 S10 S10 S10 S10 S11 S11 S11 S11 S11 

S12 S12 S12 S12 S12 S13 S13 S13 S13 S13 S14 

Portugal 
EH3 

862 
1 a 862 

Série nº 

S14 S14 S14 S14 - - - - - - - 
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País de 

residência 

EH e Quant.  

endereços 

Numeração da 

lista 

Q. números 

a extrair 
Números extraídos aleatoriamente, aos quais correspondem endereços de e-mail. 

 
0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 Alemanha EH4 

6 
1 a 6 

Série nº - - - - - - - - - - - 
 

63 90 25 55 150 62 37 126 11 8 35 
14 

88 72 129 - - - - - - - - 
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 

Inglaterra 
EH4 

168 
1 a 168 

Série nº 
S12 S13 S14 - - - - - - - - 

 
7 79 25 30 58 67 56 16 - - - - Portugal EH4 

85 
1 a 85 

Série nº S1 S4 S5 S7 S9 S11 S14 - - - - 
 

7 27 10 27 66 29 33 67 - - - - Alemanha EH5 
87 

1 a 87 
Série nº S4 S6 S7 S10 S12 S13 S14 - - - - 

 
34 297 117 110 264 43 147 287 306 285 206 

274 246 207 279 225 200 160 333 25 116 59 28 
246 303 324 232 13 81 - - - - - 
S1 S1 S2 S2 S3 S3 S4 S4 S5 S5 S6 
S6 S7 S7 S8 S8 S9 S9 S10 S10 S11 S11 

Inglaterra 
EH5 

334 
1 a 334 

Série nº 
S12 S12 S13 S13 S14 S14 - - - - - 

 
144 247 27 232 13 111 33 232 88 249 189 

21 
255 239 40 23 152 236 164 197 176 104 - 
S1 S2 S2 S3 S3 S4 S5 S6 S6 S7 S8 

Portugal 
EH5 

258 
1 a 258 

Série nº 
S8 S9 S10 S10 S11 S12 S12 S13 S13 S14 - 
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Anexo V – Dados em bruto 
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LEGENDA DAS COLUNAS DA TABELA de Dados em bruto a seguir apresentada 

(tratamento das respostas às questões nº 1, 3, 4, 5, 6 e 7 do questionário) 

 

A – Nº do questionário. 

B – Série do questionário. 

C – País de residência habitual. 

REH – Reserva para primeira estada do turista no estabelecimento hoteleiro. 

P – Publicidade. 

R – Recomendação pessoal (comunicação word-of-mouth). 

AV – Recomendação do estabelecimento hoteleiro feita pela Agência de viagens. 

PR – Interacção entre publicidade e recomendação pessoal (comunicação word-of-mouth). 

PAV – Interacção entre publicidade e recomendação do estabelecimento hoteleiro feita 

pela Agência de viagens. 

RAV – Interacção entre recomendação pessoal (comunicação word-of-mouth) e 

recomendação do estabelecimento hoteleiro feita pela Agência de viagens. 

PRAV – Interacção entre publicidade, recomendação pessoal (comunicação word-of-

mouth) e recomendação do estabelecimento hoteleiro feita pela Agência de viagens. 

JR – Jornal e/ou revista. 

W – WEB. 

CAT – Catálogo. 

OM – Outros meios de comunicação publicitária do EH. 

D – Pessoa de relação próxima que tem uma estada anterior no estabelecimento hoteleiro. 

E – Pessoa de relação próxima que não tem uma estada anterior no estabelecimento 

hoteleiro mas tem boas referências de fontes fidedignas. 

F – Outra pessoa que manifestou uma opinião favorável por ter uma estada anterior no 

estabelecimento hoteleiro. 

G – Outra pessoa que manifestou uma opinião favorável sem ter uma estada anterior no 

estabelecimento hoteleiro mas por ter boas referências de fontes fidedignas. 

H – Período de antecedência da reserva com que o turista soube da existência do 

estabelecimento hoteleiro. 
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A B C REH P R AV PR PAV RAV PRAV JR W CAT OM D E F G H 

11.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 4.0 

76.0 2.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.0 

72.0 2.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 

33.0 3.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 9.0 

52.0 3.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 9.0 

24.0 4.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.0 

35.0 5.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.0 

94.0 5.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 

46.0 6.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0 

57.0 6.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 3.0 

60.0 7.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 

119.0 7.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 

76.0 7.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 

30.0 8.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 

63.0 9.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 

172.0 9.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 

67.0 9.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 

46.0 10.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 4.0 
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A B C REH P R AV PR PAV RAV PRAV JR W CAT OM D E F G H 

63.0 10.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 9.0 

81.0 10.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 

127.0 11.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 9.0 

146.0 12.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.0 

29.0 13.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 

6.0 13.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 9.0 

52.0 13.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 

179.0 14.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0 

93.0 14.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 4.0 

46.0 1.0 2.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.0 

374.0 1.0 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 9.0 

685.0 1.0 2.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 

761.0 1.0 2.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 

491.0 1.0 2.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 6.0 

288.0 1.0 2.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 9.0 

238.0 1.0 2.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 

100.0 1.0 2.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 

1005.0 1.0 2.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 
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A B C REH P R AV PR PAV RAV PRAV JR W CAT OM D E F G H 

514.0 1.0 2.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 

1066.0 1.0 2.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 

543.0 1.0 2.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 

10.0 1.0 2.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 

208.0 1.0 2.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 

114.0 1.0 2.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 9.0 

474.0 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.0 

18.0 2.0 2.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 9.0 

609.0 2.0 2.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 6.0 

243.0 2.0 2.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 8.0 

953.0 2.0 2.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 8.0 

776.0 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 

755.0 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 

590.0 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 

940.0 2.0 2.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 

1051.0 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 

1121.0 2.0 2.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 

287.0 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.0 



 

 

 

277 

A B C REH P R AV PR PAV RAV PRAV JR W CAT OM D E F G H 

1149.0 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 

313.0 2.0 2.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 9.0 

280.0 3.0 2.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 

653.0 3.0 2.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 

205.0 3.0 2.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 

872.0 3.0 2.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 

1177.0 3.0 2.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 

1103.0 3.0 2.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.0 

971.0 3.0 2.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.0 

2.0 3.0 2.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.0 

833.0 3.0 2.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 

457.0 3.0 2.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 

508.0 3.0 2.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 8.0 

795.0 3.0 2.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 

28.0 3.0 2.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 

162.0 3.0 2.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 

65.0 3.0 2.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 9.0 

269.0 4.0 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 9.0 



 

 

 

278 

A B C REH P R AV PR PAV RAV PRAV JR W CAT OM D E F G H 

19.0 4.0 2.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 9.0 

395.0 4.0 2.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 

127.0 4.0 2.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 

1147.0 4.0 2.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.0 

1347.0 4.0 2.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 

1134.0 4.0 2.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.0 

762.0 4.0 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 4.0 

453.0 4.0 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 4.0 

881.0 4.0 2.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 

155.0 4.0 2.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0 

326.0 4.0 2.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0 

49.0 4.0 2.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 

550.0 5.0 2.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 

525.0 5.0 2.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0 

414.0 5.0 2.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 

86.0 5.0 2.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 9.0 

833.0 5.0 2.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 9.0 

202.0 5.0 2.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 9.0 



 

 

 

279 

A B C REH P R AV PR PAV RAV PRAV JR W CAT OM D E F G H 

1033 5.0 2.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 

752 5.0 2.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 

755 5.0 2.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 

91 5.0 2.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 9.0 

21 5.0 2.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 9.0 

1 6.0 2.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 

1149 6.0 2.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 7.0 

217 6.0 2.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 

411 6.0 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 9.0 

514 6.0 2.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 

172 6.0 2.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 

90 6.0 2.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 

846 6.0 2.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 

919 6.0 2.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 

25 6.0 2.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 

305 6.0 2.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.0 

99 6.0 2.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 

300 7.0 2.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 



 

 

 

280 

A B C REH P R AV PR PAV RAV PRAV JR W CAT OM D E F G H 

553 7.0 2.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 

372 7.0 2.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 

249 7.0 2.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 

612 7.0 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 8.0 

788 7.0 2.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 

1015 7.0 2.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 

645 7.0 2.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0 

241 7.0 2.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 9.0 

65 7.0 2.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 9.0 

276 7.0 2.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 

212 7.0 2.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 

416 7.0 2.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.0 

131 7.0 2.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 9.0 

249 7.0 2.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 7.0 

190 7.0 2.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 7.0 

222 8.0 2.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 

496 8.0 2.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 9.0 

1339 8.0 2.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.0 



 

 

 

281 

A B C REH P R AV PR PAV RAV PRAV JR W CAT OM D E F G H 

1031 8.0 2.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0 

655 8.0 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 

1318 8.0 2.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 

709 8.0 2.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 

1091 8.0 2.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 

668 8.0 2.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.0 

608 8.0 2.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 

466 8.0 2.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 

764 8.0 2.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.0 

1087 8.0 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 9.0 

154 8.0 2.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 5.0 

282 8.0 2.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 

139 9.0 2.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.0 

380 9.0 2.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 

263 9.0 2.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 

237 9.0 2.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 

475 9.0 2.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 9.0 

441 9.0 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 



 

 

 

282 

A B C REH P R AV PR PAV RAV PRAV JR W CAT OM D E F G H 

231 9.0 2.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.0 

582 9.0 2.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 

219 9.0 2.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 

306 9.0 2.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 

851 9.0 2.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 

947 9.0 2.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 3.0 

1111 9.0 2.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 

242 9.0 2.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 

522 9.0 2.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 

86 9.0 2.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 

487 10.0 2.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 

611 10.0 2.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 

1168 10.0 2.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.0 

270 10.0 2.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 9.0 

177 10.0 2.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0 

465 10.0 2.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 

464 10.0 2.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 

454 10.0 2.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 



 

 

 

283 

A B C REH P R AV PR PAV RAV PRAV JR W CAT OM D E F G H 

315 10.0 2.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.0 

426 10.0 2.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 

50 10.0 2.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 

71 10.0 2.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 9.0 

179 10.0 2.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 9.0 

271 11.0 2.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 8.0 

90 11.0 2.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 

512 11.0 2.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 8.0 

1077 11.0 2.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 3.0 

963 11.0 2.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.0 

563 11.0 2.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.0 

97 11.0 2.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 9.0 

71 11.0 2.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 9.0 

226 11.0 2.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 8.0 

925 11.0 2.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 

126 11.0 2.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 3.0 

99 11.0 2.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.0 

131 11.0 2.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 4.0 



 

 

 

284 

A B C REH P R AV PR PAV RAV PRAV JR W CAT OM D E F G H 

294 12.0 2.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 9.0 

377 12.0 2.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 

430 12.0 2.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.0 

469 12.0 2.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 

811 12.0 2.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 

907 12.0 2.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 9.0 

1219 12.0 2.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.0 

373 12.0 2.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 

1058 12.0 2.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 

993 12.0 2.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 9.0 

1047 12.0 2.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 

770 12.0 2.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 4.0 

83 12.0 2.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.0 

292 12.0 2.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.0 

385 13.0 2.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 

333 13.0 2.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 

1229 13.0 2.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 9.0 

244 13.0 2.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 



 

 

 

285 

A B C REH P R AV PR PAV RAV PRAV JR W CAT OM D E F G H 

44 13.0 2.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 9.0 

882 13.0 2.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 

447 13.0 2.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 3.0 

978 13.0 2.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 

585 13.0 2.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 

69 13.0 2.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0 

55 14.0 2.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 

223 14.0 2.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 

902 14.0 2.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 

1162 14.0 2.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 

852 14.0 2.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0 

137 14.0 2.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 6.0 

769 14.0 2.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.0 

343 14.0 2.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 

61 14.0 2.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 

29 1.0 3.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 

333 2.0 3.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 

17 3.0 3.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 



 

 

 

286 

A B C REH P R AV PR PAV RAV PRAV JR W CAT OM D E F G H 

213 4.0 3.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.0 

204 5.0 3.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 2.0 

655 5.0 3.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 

615 5.0 3.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 

842 7.0 3.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 

673 7.0 3.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 

536 7.0 3.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 9.0 

375 7.0 3.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 

75 8.0 3.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0 

455 8.0 3.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 

674 8.0 3.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 

255 8.0 3.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.0 

277 9.0 3.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 2.0 

80 9.0 3.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 3.0 

350 10.0 3.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.0 

175 11.0 3.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 

54 11.0 3.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.0 

478 12.0 3.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 7.0 



 

 

 

287 

A B C REH P R AV PR PAV RAV PRAV JR W CAT OM D E F G H 

271 12.0 3.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 

130 12.0 3.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0 

468 13.0 3.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 

213 14.0 3.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 

25 14.0 3.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 

14 11.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 

1310 1.0 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 8.0 

616 1.0 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 9.0 

275 2.0 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 8.0 

294 2.0 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 9.0 

154 2.0 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 

33 2.0 2.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 

419 3.0 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 

350 3.0 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 9.0 

967 3.0 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 4.0 

332 3.0 2.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.0 

265 4.0 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 8.0 

792 4.0 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 



 

 

 

288 

A B C REH P R AV PR PAV RAV PRAV JR W CAT OM D E F G H 

798 5.0 2.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 

423 5.0 2.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 

1337 5.0 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 

949 5.0 2.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0 

437 5.0 2.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 

53 5.0 2.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0 

312 6.0 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 

242 6.0 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 9.0 

452 6.0 2.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0 

113 6.0 2.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 

901 6.0 2.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 

296 7.0 2.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 

356 7.0 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 8.0 

46 7.0 2.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.0 

44 7.0 2.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 

914 7.0 2.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.0 

135 8.0 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 9.0 

432 8.0 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 9.0 



 

 

 

289 

A B C REH P R AV PR PAV RAV PRAV JR W CAT OM D E F G H 

163 8.0 2.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 

595 9.0 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.0 

810 9.0 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 4.0 

843 9.0 2.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.0 

9 9.0 2.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.0 

219 10.0 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 4.0 

221 10.0 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 9.0 

331 10.0 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 8.0 

1049 10.0 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 9.0 

542 10.0 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 8.0 

603 11.0 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 

1314 11.0 2.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.0 

1004 11.0 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 9.0 

1356 11.0 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 9.0 

356 11.0 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 8.0 

95 11.0 2.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 7.0 

133 12.0 2.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 7.0 

575 12.0 2.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 



 

 

 

290 

A B C REH P R AV PR PAV RAV PRAV JR W CAT OM D E F G H 

482 12.0 2.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 9.0 

28 12.0 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 

116 13.0 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 9.0 

612 13.0 2.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 9.0 

138 13.0 2.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 

103 13.0 2.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 

870 13.0 2.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 9.0 

304 13.0 2.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 2.0 

305 14.0 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 

379 14.0 2.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 

1111 14.0 2.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 

819 14.0 2.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 

979 14.0 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 9.0 

442 1.0 3.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 7.0 

71 1.0 3.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 

82 1.0 3.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 9.0 

601 1.0 3.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.0 

492 2.0 3.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0 



 

 

 

291 

A B C REH P R AV PR PAV RAV PRAV JR W CAT OM D E F G H 

374 2.0 3.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 

130 2.0 3.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 

256 2.0 3.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 

99 2.0 3.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.0 

164 3.0 3.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 

157 3.0 3.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 

708 3.0 3.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 9.0 

320 3.0 3.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 

244 3.0 3.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.0 

362 4.0 3.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 

147 4.0 3.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 

182 4.0 3.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 9.0 

90 4.0 3.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 

179 4.0 3.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0 

827 4.0 3.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 9.0 

263 4.0 3.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 

51 4.0 3.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 4.0 

189 4.0 3.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 
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242 5.0 3.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 9.0 

367 5.0 3.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 

174 5.0 3.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.0 

685 5.0 3.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 

649 5.0 3.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 

85 5.0 3.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 

42 6.0 3.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 

146 6.0 3.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 

347 6.0 3.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 7.0 

606 6.0 3.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 

400 6.0 3.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 

735 6.0 3.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 

514 6.0 3.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 3.0 

216 6.0 3.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.0 

34 6.0 3.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.0 

109 6.0 3.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.0 

170 7.0 3.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 

92 7.0 3.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.0 
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386 7.0 3.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 9.0 

354 7.0 3.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.0 

77 7.0 3.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 

436 8.0 3.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.0 

383 8.0 3.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 2.0 

59 8.0 3.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 

63 9.0 3.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 4.0 

491 9.0 3.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 9.0 

403 9.0 3.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 

261 9.0 3.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 9.0 

172 9.0 3.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.0 

545 9.0 3.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 

78 10.0 3.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 

385 10.0 3.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.0 

81 10.0 3.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 

510 10.0 3.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 

1 10.0 3.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.0 

14 10.0 3.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 
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160 10.0 3.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 

160 11.0 3.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 

513 11.0 3.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 

561 11.0 3.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 8.0 

285 11.0 3.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 8.0 

254 12.0 3.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 

168 12.0 3.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 

459 12.0 3.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 

148 12.0 3.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.0 

97 12.0 3.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.0 

305 13.0 3.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 9.0 

53 13.0 3.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 9.0 

316 13.0 3.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 

30 13.0 3.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 9.0 

93 13.0 3.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 

791 13.0 3.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 6.0 

472 14.0 3.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 

110 14.0 3.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 
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189 14.0 3.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 

149 14.0 3.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 

455 14.0 3.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 9.0 
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Anexo VI – Análise descritiva de algumas variáveis no contexto da 

investigação 
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Anexo VI-1 - Motivo principal da estada no estabelecimento hoteleiro  

 

TOTAL 
MOTIVOS 

Fa % 
Reuniões de trabalho  10 2,9 
Contactos de negócio 4 1,4 
Congressos 8 2,0 
Visita a familiares, amigos e conhecidos 5 1,3 
Preços 1 0,2 
Promoção e ofertas especiais 11 3,8 
Relaxamento 16 4,3 
Lazer 100 27,3 
Recreação 28 7,1 
Recomendação/boas referências 23 5,5 
Contacto social 2 0,5 
Atracções do destino turístico 4 1,1 
Estética, decoração e estilo arquitectónico   1 0,2 
Categoria do estabelecimento  5 1,4 
Localização  83 21,1 
Ambiente interno (calmo e tranquilo) 3 0,9 
Ambiente externo (acessos e hospitalidade) 28 6,8 
Actividades de bem estar e outras ofertas serviços (entretenimento, manutenção 
física e desporto, restauração, piscina, bar, etc.) 

15 4,1 

Relação qualidade – preço na prestação dos serviços 34 8,2 
TOTAL 381 100 
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 Anexo VI-2 - Motivo principal da estada no estabelecimento hoteleiro (modo de reserva)  
 
 

Fa % Fa % Fa %
Reuniões de trabalho 9 6,3 1 0,4 10 2,9
Contactos de negócio 3 2,1 1 0,4 4 1,4
Congressos 7 4,9 1 0,4 8 2,0
Visita a familiares, amigos e conhecidos 3 2,1 2 0,8 5 1,3
Preços 0 0,0 1 0,4 1 0,2
Promoção e ofertas especiais 5 3,5 6 2,5 11 3,8
Relaxamento 13 9,2 3 1,3 16 4,3
Lazer 43 30,3 57 23,8 100 27,3
Recreação 8 5,6 20 8,4 28 7,1
Recomendação/boas referências 5 3,5 18 7,5 23 5,5
Contacto social 0 0,0 2 0,8 2 0,5
Atracções do destino turístico 1 0,7 3 1,3 4 1,1
Estética, decoração e estilo arquitectónico  1 0,7 0 0,0 1 0,2
Categoria do estabelecimento 1 0,7 4 1,7 5 1,4
 Localização  29 20,4 54 22,6 83 21,1
Ambiente interno 1 0,7 2 0,8 3 0,9
Ambiente externo 6 4,2 22 9,2 28 6,8
Actividades de bem estar e outras ofertas serviços 2 1,4 13 5,4 15 4,1
Relação qualidade – preço 5 3,5 29 12,1 34 8,2
TOTAL 142 100 239 100 381 100

      

CONTACTO DIRECTO AGÊNCIA DE VIAGENS TOTAL

MOTIVOS

MODO DE RESERVA
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Anexo VI-3 - Motivo principal da estada no estabelecimento hoteleiro x Publicidade 

 
 

Fa % Fa % Fa %
Reuniões de trabalho 2 3,6 0 0,0 2 2,0
Contactos de negócio 1 1,8 0 0,0 1 1,0
Congressos 2 3,6 0 0,0 2 2,0
Visita a familiares, amigos e conhecidos 1 1,8 0 0,0 1 1,0
Preços 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Promoção e ofertas especiais 3 5,4 1 2,4 4 4,1
Relaxamento 6 10,7 2 4,8 8 8,2
Lazer 22 39,3 9 21,4 31 31,6
Recreação 2 3,6 2 4,8 4 4,1
Recomendação/boas referências 0 0,0 4 9,5 4 4,1
Contacto social 0 0,0 0 0,0
Atracções do destino turístico 0 0,0 1 2,4 1 1,0
Estética, decoração e estilo arquitectónico  1 1,8 0 0,0 1 1,0
Categoria do estabelecimento 1 1,8 2 4,8 3 3,1
Localização  10 17,9 11 26,2 21 21,4
Ambiente interno 1 1,8 0 0,0 1 1,0
Ambiente externo 0 0,0 6 14,3 6 6,1
Actividades de bem estar 1 1,8 1 2,4 2 2,0
Relação qualidade – preço 3 5,4 3 7,1 6 6,1
TOTAL 56 100 42 100 98 100

      

CONTACTO DIRECTO AGÊNCIA DE VIAGENS TOTAL

MOTIVOS

MODO DE RESERVA
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Anexo VI-4 - Motivo principal da estada no estabelecimento hoteleiro x Comunicação word-of-mouth 
 
 

Fa % Fa % Fa %
Reuniões de trabalho 5 8,2 0 0,0 5 4,1
Contactos de negócio 2 3,3 0 0,0 2 1,6
Congressos 5 8,2 0 0,0 5 4,1
Visita a familiares, amigos e conhecidos 2 3,3 1 1,6 3 2,4
Preços 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Promoção e ofertas especiais 2 3,3 2 3,2 4 3,3
Relaxamento 5 8,2 0 0,0 5 4,1
Lazer 13 21,3 23 37,1 36 29,3
Recreação 5 8,2 2 3,2 7 5,7
Recomendação/boas referências 5 8,2 4 6,5 9 7,3
Contacto social 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Atracções do destino turístico 1 1,6 0 0,0 1 0,8
Estética, decoração e estilo arquitectónico  0 0,0 0 0,0 0 0,0
Categoria do estabelecimento 0 0,0 1 1,6 1 0,8
Localização  11 18,0 12 19,4 23 18,7
Ambiente interno 0 0,0 1 1,6 1 0,8
Ambiente externo 2 3,3 4 6,5 6 4,9
Actividades de bem estar 1 1,6 3 4,8 4 3,3
Relação qualidade – preço 2 3,3 9 14,5 11 8,9
TOTAL 61 100 62 100 123 100

      

CONTACTO DIRECTO AGÊNCIA DE VIAGENS TOTAL

MOTIVOS

MODO DE RESERVA
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Anexo VI-5 - Motivo principal da estada no estabelecimento hoteleiro x Recomendação Agência de viagens 
 
 

Fa % Fa % Fa %
Reuniões de trabalho 1 14,3 1 1,0 2 1,8
Contactos de negócio 0 0,0 1 1,0 1 0,9
Congressos 0 0,0 1 1,0 1 0,9
Visita a familiares, amigos e conhecidos 0 0,0 1 1,0 1 0,9
Preços 0 0,0 1 1,0 1 0,9
Promoção e ofertas especiais 0 0,0 3 2,9 3 2,7
Relaxamento 1 14,3 1 1,0 2 1,8
Lazer 1 14,3 23 21,9 24 21,4
Recreação 1 14,3 15 14,3 16 14,3
Recomendação/boas referências 0 0,0 10 9,5 10 8,9
Contacto social 0 0,0 2 1,9 2 1,8
Atracções do destino turístico 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Estética, decoração e estilo arquitectónico  0 0,0 0 0,0 0 0,0
Categoria do estabelecimento 0 0,0 1 1,0 1 0,9
Localização  2 28,6 20 19,0 22 19,6
Ambiente interno 0 0,0 1 1,0 1 0,9
Ambiente externo 1 14,3 5 4,8 6 5,4
Actividades de bem estar 0 0,0 4 3,8 4 3,6
Relação qualidade – preço 0 0,0 15 14,3 15 13,4
TOTAL 7 100 105 100 112 100

      

CONTACTO DIRECTO AGÊNCIA DE VIAGENS TOTAL

MOTIVOS

MODO DE RESERVA
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Anexo VI-6 – Período do ano preferido pelo Turista (total estações do ano) 
 
 

Fa %
P 70 28,1
V 54 21,7
O 4 1,6
I 13 5,2
P+V 29 11,6
P+O 11 4,4
P+I 5 2,0
V+O 1 0,4
V+I 1 0,4
O+I 3 1,2
P+V+O 8 3,2
P+V+I 6 2,4
P+O+I 3 1,2
SP 41 16,5
TOTAL 249 100

ESTAÇÕES DO ANO
TOTAL

 
 

                       Legenda: 
                   P: Primavera. V: Verão. O: Outono. I: Inverno. P+V: Primavera e Verão. P+ O: Primavera e Outono. P+I: Primavera e Inverno. V+O: Verão e  
                       Outono. V+ I:  Verão e Inverno. O+ I: Outono e Inverno. P+V+ O: Primavera e Verão e Outono. P+ V+ I: Primavera eVerão e Inverno.  
                       P+O+ I: Primavera e Outono e Inverno. V+O+ I: Verão e Outono e Inverno. SP: Sem Preferência. 
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Anexo VI-7 – Período do ano preferido pelo Turista (estações do ano) 
 
 

Fa % Fa % Fa %
P 22 20,6 48 33,8 70 28,1
V 34 31,8 20 14,1 54 21,7
O 1 0,9 3 2,1 4 1,6
I 6 5,6 7 4,9 13 5,2
P+V 14 13,1 15 10,6 29 11,6
P+O 2 1,9 9 6,3 11 4,4
P+I 0 0,0 5 3,5 5 2,0
V+O 1 0,9 0 0,0 1 0,4
V+I 1 0,9 0 0,0 1 0,4
O+I 2 1,9 1 0,7 3 1,2
P+V+O 4 3,7 4 2,8 8 3,2
P+V+I 0 0,0 6 4,2 6 2,4
P+O+I 1 0,9 2 1,4 3 1,2
SP 19 17,8 22 15,5 41 16,5
TOTAL 107 100 142 100 249 100

TOTAL

      

CONTACTO DIRECTO AGÊNCIA DE VIAGENS
MODO DE RESERVA

ESTAÇÕES DO ANO

 
 

     Legenda: 
     P: Primavera. V: Verão. O: Outono. I: Inverno. P+V: Primavera e Verão. P+ O: Primavera e Outono. P+I: Primavera e Inverno. V+O: Verão e Outono. V+ I: Verão e  
      Inverno. O+ I: Outono e Inverno. P+V+ O: Primavera e Verão e Outono. P+ V+ I: Primavera eVerão e Inverno. P+O+ I: Primavera e Outono e Inverno. V+O+ I: Verão  
     e Outono e Inverno. SP: Sem Preferência. 
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Anexo VI-8 – Período do ano preferido pelo Turista (total meses) 
 
 

Fa %
Janeiro 10 7,6
Fevereiro 9 6,8
Março 14 10,6
Abril 21 15,9
Maio 46 34,8
Junho 7 5,3
Julho 9 6,8
Agosto 5 3,8
Setembro 6 4,5
Outubro 3 2,3
Novembro 1 0,8
Dezembro 1 0,8
TOTAL 132 100

MESES
TOTAL
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Anexo VI-9 – Período do ano preferido pelo Turista (meses) 
 
 

Fa % Fa % Fa %
Janeiro 3 8,6 7 7,2 10 7,6
Fevereiro 2 5,7 7 7,2 9 6,8
Março 1 2,9 13 13,4 14 10,6
Abril 7 20,0 14 14,4 21 15,9
Maio 13 37,1 33 34,0 46 34,8
Junho 4 11,4 3 3,1 7 5,3
Julho 3 8,6 6 6,2 9 6,8
Agosto 1 2,9 4 4,1 5 3,8
Setembro 1 2,9 5 5,2 6 4,5
Outubro 0 0,0 3 3,1 3 2,3
Novembro 0 0,0 1 1,0 1 0,8
Dezembro 0 0,0 1 1,0 1 0,8
TOTAL 35 100 97 100 132 100

      

CONTACTO DIRECTO AGÊNCIA DE VIAGENS TOTAL
MÊS

MODO DE RESERVA
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Anexo VI-10 – Período do ano preferido pelo Turista x Motivo principal da estada no estabelecimento hoteleiro 
(reserva por contacto directo) 

 
 

Fa % Fa % Fa %
Reuniões de trabalho 4 11,8 2 15,4 6 12,8
Contactos de negócio 1 2,9 0 0,0 1 2,1
Congressos 4 11,8 0 0,0 4 8,5
Visita a familiares, amigos e conhecidos 1 2,9 0 0,0 1 2,1
Preços 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Promoção e ofertas especiais 2 5,9 0 0,0 2 4,3
Relaxamento 2 5,9 2 15,4 4 8,5
Lazer 10 29,4 3 23,1 13 27,7
Recreação 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Recomendação/boas referências 1 2,9 0 0,0 1 2,1
Contacto social 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Atracções do destino turístico 1 2,9 0 0,0 1 2,1
Estética, decoração e estilo arquitectónico  0 0,0 0 0,0 0 0,0
Categoria do estabelecimento 0 0,0 0 0,0 0 0,0
 Localização  7 20,6 3 23,1 10 21,3
Ambiente interno 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Ambiente externo 1 2,9 3 23,1 4 8,5
Actividades de bem estar 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Relação qualidade – preço 0 0,0 0 0,0 0 0,0
TOTAL 34 100 13 100 47 100

      

VERÃO MAIO TOTAL

MOTIVOS

PERÍODO DO ANO 
PREFERIDO
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Anexo VI-11 – Período do ano preferido pelo Turista x Motivo principal da estada no estabelecimento hoteleiro 
(reserva por intermédio da Agência de viagens) 

 
 

Fa % Fa % Fa %
Reuniões de trabalho 1 2,1 0 0,0 1 1,2
Contactos de negócio 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Congressos 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Visita a familiares, amigos e conhecidos 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Preços 1 2,1 0 0,0 1 1,2
Promoção e ofertas especiais 2 4,2 0 0,0 2 2,5
Relaxamento 0 0,0 1 3,0 1 1,2
Lazer 6 12,5 14 42,4 20 24,7
Recreação 3 6,3 4 12,1 7 8,6
Recomendação/boas referências 1 2,1 3 9,1 4 4,9
Contacto social 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Atracções do destino turístico 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Estética, decoração e estilo arquitectónico  0 0,0 0 0,0 0 0,0
Categoria do estabelecimento 1 2,1 0 0,0 1 1,2
 Localização  13 27,1 4 12,1 17 21,0
Ambiente interno 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Ambiente externo 6 12,5 4 12,1 10 12,3
Actividades de bem estar 5 10,4 0 0,0 5 6,2
Relação qualidade – preço 9 18,8 3 9,1 12 14,8
TOTAL 48 100 33 100 81 100

      

PRIMAVERA MAIO TOTAL

MOTIVOS

PERÍODO DO ANO 
PREFERIDO
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Anexo VI-12 – Melhoria de informação sugerida pelo turista na mensagem publicitária 
 
 

Fa % Fa % Fa %
Acrescentar informação sobre: 
Características das instalações (quartos e equipamentos disponíveis) 2 2,7 1 1,7 3 2,3
Tipos de serviços prestados 1 1,4 0 0,0 1 0,8
Programas de entretenimento (animação, eventos musicais, parques temáticos, etc.) 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Proximidade de zonas de praia 0 0,0 1 1,7 1 0,8
Outros tipos de serviços (bar, restaurante) 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Características do local (acessos, transportes, área comercial, hospitalidade, etc.) 1 1,4 0 0,0 1 0,8
Localização e distância ao aeroporto 1 1,4 0 0,0 1 0,8
Fotografia do estabelecimento (interior e espaço circundante) 1 1,4 1 1,7 2 1,5
Preços e promoções 1 1,4 1 1,7 2 1,5
Fotos no WEB site 1 1,4 0 0,0 1 0,8
Facilidade de reserva online 1 1,4 0 0,0 1 0,8
Informação em vários meios
 (televisão, revistas de golfe e outras revistas temáticas, brochuras, jornais de grande tiragem)
Considera a informação suficiente 64 86,5 54 91,5 118 88,7
TOTAL 74 100 59 100 133 100

1,4 1 1,7

CD AV TOTAL

2 1,51

SUGESTÃO DE INFORMAÇÃO
MODO DE RESERVA

 
 

          Legenda: 
                       CD: por contacto directo 
                       AV: por intermédio da Agência de viagens 
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Anexo VI-13 – Melhoria de informação sugerida pelo turista na recomendação da Agência de viagens 
 
 

Fa % Fa % Fa %
Acrescentar informação sobre: 
Características das instalações (quartos e equipamentos disponíveis) 0 0,0 2 1,6 2 1,4
Tipos de serviços prestados 0 0,0 1 0,8 1 0,7
Programas de entretenimento (animação, eventos musicais, parques temáticos, etc.) 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Proximidade de zonas de praia 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Outros tipos de serviços (bar, restaurante) 0 0,0 1 0,8 1 0,7
Características do local (acessos, transportes, área comercial, hospitalidade, etc.) 0 0,0 1 0,8 1 0,7
Localização e distância ao aeroporto 1 6,7 2 1,6 3 2,2
Fotografia do estabelecimento (interior e espaço circundante) 0 0,0 1 0,8 1 0,7
Preços e promoções 0 0,0 2 1,6 2 1,4
Fotos no WEB site 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Facilidade de reserva online 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Informação em vários meios (revistas, brochuras, catálogos, WEB site) 1 6,7 4 3,2 5 3,6
Considera a informação suficiente 13 86,7 110 88,7 123 88,5
TOTAL 15 100 124 100 139 100

CD AV TOTAL

SUGESTÃO DE INFORMAÇÃO 
MODO DE RESERVA

 
 

                       Legenda: 
                       CD: por contacto directo 
                       AV: por intermédio da Agência de viagens 

 
 
 

 


